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בליווי מקצועי של:



A U C T I O N  H O U S E

Bidding Instructions
טופס הצעת מחיר

36 שעות לפני המכירה הנכם מתבקשים לשלוח את הטופס עד 
או למבקשים להשתתף במכירה באמצעות הטלפון. נבצר מהם מלהגיע  הטופס מיועד למבקשים להשתתף במכירה אך 
The written bid is intended for those who cannot attend auction in person and for those who wish to participate by telephone during the sale.

מספר שלטית
Paddie No.

תאריך מכירה
Sale Date

מכירה מס׳
Sale No.

מס׳ פריט
Lot No.

שם ותיאור הפריט
Title and Description

מחיר פטיש מוצע ב-$
)לא כולל עמלה(

Hammer Price In $
(Excluding Premium)

ID / Passport ת.ז. / דרכון   Full Name שם מלא 

Address כתובת 

Mobile נייד   Phone טלפון 

Credit Card כ. אשראי    Fax פקס 

Card No. מס׳ כרטיס     Exp. Date תוקף 

E-mail דוא״ל 

Signature חתימה   Date תאריך 

I request U.T.B to bid on the following lot/s at the lowest 
possible price, up to the price given below.
I understand that a premium of 18% and VAT on the premi-
um is to be added on the “Hammer price”.
I hereby declare having read and accepted the Conditions of 
Business and Guarantee.

אבקשכם לרכוש עבורי את הפריט/ים הבאים וזאת במחיר הנמוך 
ביותר האפשרי ובלבד שלא יעלה על ״מחיר הפטיש״ 
המפורט להלן, בתוספת של 18% ומע״מ על העמלה.

הנני מאשר כי קראתי את תנאי המכירה והאחריות המופיעים בקטלוג 
ואני מסכים להם.

".Buyer's premium: 18% + V.A.Tעמלת הקונה במכירה 18% + מע"מ".

אוראגן תירוש בע"מ )להלן: א.ת.ב.( פועלת כשלוחה מטעם מוכרי הפריטים המוצעים למכירה פומבית.  .1 

א.ת.ב. תפיק קטלוג לכל מכירה )להלן: "הקטלוג"( ובו יפורטו, בין היתר, הפריטים המוצעים למכירה, מספריהם והערכת שוויים.   .2 
למען הסר ספק, נתונים המופיעים בקטלוג לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד א.ת.ב. ו/או על 

 הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג.

א.ת.ב. תמנה אדם לתפקיד מנהל מכירה, שיהיה אחראי מטעמה, בין היתר, לעריכת המכירה הפומבית וניהולה.  .3 

המכירה תתנהל לפי סדר המספרים המופיעים בצמוד לפריטים המצוינים בקטלוג.  .4 

מנהל המכירה יהיה רשאי בכל שלב, עפ"י שיקול דעתו המוחלט, להוסיף או להוציא פריט מהמכירה, להוסיף או להשמיט בע"פ ו/או בכתב נתונים ביחס לפריט המוצע למכירה, עפ"י מידע שנתקבל   .5
 ב- א.ת.ב. לאחר הדפסת הקטלוג.

השתתפות במכירה מותנית בקבלת שלטית ממוספרת. הקונה בכוח יצטייד לפני המכירה, בשלטית ממוספרת כאמור, אשר תשמשו לצורך הצבעה במכירה.  .6 

7.1 "מחיר הפטיש" לעניין המכירה הפומבית משמע הסכום הנקוב כהצעת קונה בכוח שהצעתו נתקבלה עפ"י תנאים אלה.  .7 
מיד לאחר הקשת ה"פטיש" והכרזת מספרו הסידורי של הקונה בכוח ע"י מנהל המכירה, תיחשב הצעת הקונה בכוח כנתקבלה והפריט שהוצג למכירה יהפוך לקניינו של אותו קונה מציע ההצעה 

)להלן: "הקונה הזוכה"(, בכפוף לביצוע מלוא התחייבויותיו לתשלום עפ"י הסכם זה. במקרה של חילוקי דעות ביחס למיהות הקונה הזוכה, נתונה זכות ההכרעה בידי מנהל המכירה לקבוע, עפ"י 
שיקול דעתו המוחלט, מי הזוכה או לחילופין, באם להעמיד את הפריט למכירה חוזרת.

7.2 הקונה בכוח, שהצעתו נתקבלה ישלם ל- א.ת.ב., בתוספת למחיר הפטיש, עמלה בשיעור 18% בתוספת מע"מ )על העמלה(. התשלום המלא יעשה מיד בסיום המכירה ולא יאוחר מתום 4 ימי 
 עסקים ממועד קבלת הצעת הקונה.

 7.3 תשלומים ל-א.ת.ב. יבוצעו במזומן או בהמחאות אישיות, או בכרטיסי אשראי.

7.4 תשלום בשקלים עבור פריט שמחירו נקוב בדולרים ארה"ב, יחושב לפי שער החליפין )שער מזומנים גבוה( של דולר ארה"ב המפורסם ע"י בנק לאומי לישראל בע"מ במועד התשלום, אולם לא 
 יפחת משערו ביום המכירה.

 7.5 כל פיגור בתשלום, יגרור חיוב בריבית פיגורים על הסכום החייב בשיעור של 2% לחודש בתוספת הפרשי הצמדה לשער הדולר ארה"ב מהמועד בו אמור להשתלם ועד למועד התשלום בפועל.

אי תשלום מחיר הפטיש ו/או עמלת א.ת.ב. תקנה ל- א.ת.ב. זכות לנקוט בכל דרך שתמצא לנכון  .8 
 להגנת זכויות המוכר, לרבות עיכוב הפריט הנרכש, חילוטו וקיזוז סכומים.

מובהר, כי חלק מן הפריטים המוצעים למכירה כפופים למחיר מינימום שנקבע בין המוכר ל- א.ת.ב. בדרך כלל, יהיה מחיר המינימום נמוך מהערכת השווי הנמוכה ולעולם לא יעלה על הערכת   .9
 השווי הגבוהה ביחס לפריט. ידוע לקונה כי א.ת.ב. מחויבת כלפי המוכר לפעול למכירת  הפריט במחיר העולה על מחיר המינימום.

א.ת.ב. אחראית כלפי הקונה בכוח ליתן מידע באשר ליוצר הפריט ו/או אשר בהשראתו יוצר ו/או עוצב הפריט.  .10 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי מידע הנמסר ע"י א.ת.ב. ניתן במעמדה כשלוחה מטעם המוכר ומבוסס על מידע מצטבר וניסיון מומחים מטעמה. על כל קונה בכוח לבדוק במהלך הצגת 

 הפריטים לקהל במועדים שלפני המכירה, את מצבו, גודלו, מקורו, טיבו וערכו של הפריט.
 מבלי לגרוע מהאמור, לקונה הזוכה נתונה הזכות להשיג בכתב בפני א.ת.ב. בכל הנוגע למקור הפריט ו/או זהות יוצרו וזאת לא יאוחר מ- 21 יום ממועד המכירה.

 היה ויוכח ל- א.ת.ב. שאכן נפלה טעות במידע שנמסר לגבי הפריט, תשיב א.ת.ב. לקונה הזוכה את הסכום ששולם כנגד החזרת הפריט לחזקתה.
 ביצעה א.ת.ב. הלכה כאמור, לא יהיו לקונה כל תביעות ו/או דרישות נוספות כלפיה.

הקונה מתחייב לקבל לחזקתו את הפריט שרכש ולהשלים את התחייבויותיו לתשלום לא יאוחר מ- 4 ימים ממועד המכירה. פיגור בקבלת הפריט יגרור אחריו חיוב בדמי אחסנה וביטוח בשעור   .11
 שיקבע ע"י א.ת.ב..

 למען הסר ספק, מסירת החזקה בפריט תעשה רק לאחר שהשלים הקונה את מלוא התחייבויותיו לתשלום.

במידה והקונה הזוכה הינו תושב חוץ הוא יהיה רשאי לבצע את התשלומים במטבע זר ובתנאי שיוצא הפריט אל מחוץ לגבולות המדינה, הכל בכפוף להוראת הדין.  .12 

א.ת.ב. תייצג ללא תשלום לקוחות אשר נבצר מהם או אינם מעוניינים להשתתף במכירה. לקוחות אלו יתבקשו למלא עד יום המכירה את "טופס הצעת מחיר" בכתב המופיע בנספח לקטלוג זה.  .13 
 למען הסר ספק, כל מעשה ו/או מחדל בקשר לייצוג כאמור, אין בהם כדי להטיל על א.ת.ב. ו/או על הפועלים מכוחה חבות מכל סוג.

לקוחות המעוניינים להשתתף במהלך המכירה באמצעות טלפון, מתבקשים לפנות מראש ובהקדם לצורך תיאום.  .14 

כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד ואף הרבים במשמע, לכן להיפך, וכל האמור באדם אף בתאגיד במשמע, וכן להיפך.  .15 

לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו, מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל סכסוך הנוגע לעניינים הנובעים ו/או הקשורים לרכישת ו/או למסירת הפריט בין א.ת.ב. לבין הקונה.  .16 

התנאים שפורטו במסמך זה כוללים את המוסכם בין הצדדים במלואו, על כל ההבנות, ההסכמות החיובים וההתניות שבין הצדדים.  .17 

כל שינוי תיקון או תוספת לחוזה זה יערכו בכתב, שאם לא כן לא יהיה להם תוקף.  .18
בכל מקרה של חילוקי דעות, הנוסח העברי הוא הקובע.   

כל ההסכמות הקודמות שבין הצדדים - מבוטלות בזה.    .19

 תירוש חברה ל'דרך היין' על-מנת לספק תיאורים מדוייקים ומפורטים ככל הניתן בנוגע ליינות ומצבם. תירוש ודרך היין וידאו כי כל היינות העומדים למכירה
נשמרו בתנאים אופטימליים, למרות זאת, לא ניתן לדעת בוודאות את מצב היין וטיב השעם. בדומה למכירות יין בכל העולם, הרכישה במכירה היא על 

אחריות הקונה בלבד ולא יינתנו הנחות או זיכויים. אין המוכר, דרך היין או תירוש אחראיים בשום אופן למצב היין. 

תנאי מכירה ואחריות
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מכירה פומבית מס' 169

מובחרים יינות  פומבית של  מכירה 
יינות בורדו ובורגון | יינות איטלקיים וישראליים

T I R O C H E  .  A U C T I O N  H O U S E

תצוגה   
11:00 - 15:00  16.3.2018 שישי 
11:00 - 14:00 ,17:00 - 20:00  17.3.2018 שבת 
11:00 - 20:00  18 - 20.3.2018 ראשון - שלישי 

www.tiroche.co.il ניתן לראות את כל הפריטים שבמכירה באתר האינטרנט של תירוש 

להשתתפות וצפיה live במכירה באמצעות האינטרנט
https://tiroche.bidspirit.com

email: art@tiroche.co.il ,09-9509895 .תירוש - חבצלת השרון 35 )כיכר דה שליט(, הרצליה פיתוח 4664130, טל. 09-9509893/4, פקס

19:30 21.3.2018, בשעה  יום רביעי,  מועד המכירה: 

לראשונה מאז 1999 תירוש מקיימת מכירה פומבית של יינות חשובים ונדירים. שוק המכירות הפומביות העולמי של יינות צומח 

בקצב שנתי של כ- 10% בשלוש השנים האחרונות הודות לשיפור ברמת החיים וטעמים מתפתחים אצל חובבי קולינריה והחיים 

הטובים. כמו כן, קונים חדשים ממדינות המזרח הרחוק, מדינות ערב ושווקים נוספים, ומכירות אינטרנטיות שהפכו נפוצות 

 הביאו לפריחה חסרת תקדים בענף. יין אף מהווה אפיק השקעה אלטרנטיבי שרשם תשואה ממוצעת של 22% בשנת 2017 לפי 

.Financial Times -ה

המכירה הפומבית כוללת יינות צרפתיים איכותיים ונדירים מיקבים מהשורה הראשונה (Lafite Rothschild, Petrus) לצד 

יינות איטלקיים נחשבים ואף מבחר מיוחד של יינות ישראליים טובים במיוחד. מרבית היינות במכירה מגיעים מאספנים ישראליים 

פרטיים אשר רכשו את היינות ישירות מהיקבים, וחלק מהיינות מקורם במסעדת יוקרה מפורסמת שנסגרה. תירוש חברה לדרך 

היין לצורך ליווי מקצועי. תירוש ודרך היין עשו כל מאמץ על-מנת לוודא שהיינות שמשתתפים במכירה נשמרו במקררים ובמרתפי 

יין בתנאים האופטימליים.

המכירה פתוחה לקהל הרחב וניתן להשתתף במכירה ע"י נוכחות בערב המכירה או השתתפות קלה ונוחה אונליין Live באמצעות 

המחשב או הסמארטפון. כמו כן ניתן להשתתף טלפונית או באמצעות הצעת מחיר לפני המכירה. צוות תירוש ישמח לענות על 

שאלות בנוגע ליינות או באשר להשתתפות במכירה.

רשת חנויות דרך היין אמונה על הניהול המקצועי של המכירה. הרשת מובילה ביבוא 
ומכירה של יינות איכות ממיטב היקבים מרחבי העולם.

מומחי דרך היין מסיירים באיזורי היין החשובים, תרים אחר יינות מיוחדים ונדירים  
25 שנה הזדמנות להכיר, לטעום, ללמוד  ומעניקים לקהל אוהבי היין בישראל כבר 

ולרכוש ממיטב יינות הארץ והעולם.
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צרפת
צרפת הינה אחת מיצרניות היין החשובות בעולם ויינותיה מהווים השראה לאוהבי 
יין וייננים בכל העולם. אזורי היין כגון בורגון, בורדו, עמק הלואר, אלזס, שמפיין וכן 
ייצור היין בצרפת הינה  עמק הרון הינם מהמרכזיים בעולם היין. ההיסטוריה של 

ארוכה ועשירה. 
לאורך הדורות התפתחו אזורים שונים ובכל אזור זנים ומסורות שונות.  בתחילת 
המאה ה-20 החלו להסדיר את ייצור היין באזורים השונים ברחבי צרפת. בכל אזור 
התפתחה מסורת של ייצור יינות איכותיים והתגבשה הפילוסופיה המקומית לגבי 

הזנים המתאימים, הטיפול בכרמים ותהליך הייצור לאורך הדורות. 

כמו ברחבי העולם הישן חוקי היין בצרפת מוסדרים על פי חוק ובכל אזור מוגדרים 
היין.  ייצור  וכן  בכרמים,  הטיפול  לשימוש,  המותרים  הזנים  הגיאוגראפי,  התחום 
וכן  פראנק  קברנה  מרלו,  סוביניון,  קברנה  הינם  בורדו  באזור  העיקריים  הזנים 
וכן סוביניון  היינות הלבנים מבוססים על סמיון  ואילו  ליינות האדומים  ורדו  פטיט 
בלאן בעיקר. אזור בורדו מחולק לגדה הימנית והשמאלית של נהר הג’ירונד. בגדה 
הימנית היינות מבוססים על מרלו עם מעט קברנה פראנק בעיקר, ואילו בשמאלית 
קברנה  וכן  ורדו  פטיט  מרלו,  עם  בשילוב  סוביניון  קברנה  על  מבוססים  היינות 
המאה  במהלך  כבר  מעמדם  את  ביססו  החשובים  השאטואים  בבורדו  פראנק. 

בבורגון  בבורדו.  השונים  באזורים  ליינות  דירוג  מערכת  ונוצרה  בחלקם,  ה-19 
החלוקה  והתפתחה  שנים  מאות  לאורך  השונים  הכרמים  לדירוג  מערכת  נוצרה 
בכרמים אשר בסופה ליצרנים רבים חלקות קטנות בכרמים שונים. בעמק הרון 

התגבשו האזורים השונים ובראשם הרמיטאג’, שאטונף דו פאפ וכן קוט רוטי. 
בעולם.  הגדולים  והשרדונה  נואר  הפינו  יינות  את  למצוא  ניתן  בורגון  באזור 
ביטוי  מהווה  היין  כי  הינה  הפילוסופיה  ד’אור  הקוט  וכן  שאבלי  כגון  באפלסיונים 
לטרואר, כלומר בית הגידול. את עמק הרון יש לחלק לשני חלקים שונים, צפון עמק 
על  מבוססים  הלבנים  היינות  ואילו  סירה  על  מבוססים  האדומים  היינות  בו  הרון 
מרסאן, רוסאן וכן ויונייה. בדרום עמק הרון היינות האדומים מבוססים על גרנאש 
בשילוב עם עד לשניים עשר זנים נוספים באזורים כגון שאטונף דו פאפ. היינות 
עם  לגבול  סמוך  באלזס,  בעיקר.  ורוסאן  בלאנק  גרנאש  על  מבוססים  הלבנים 
גרמניה, מייצרים יינות ריזלינג וגווירצטרמינר מדהימים לצד יינות נפלאים נוספים. 
ואילו בשמפיין מייצרים את היינות המבעבעים היוקרתיים בעולם מזני הפינו נואר, 
בעמק  היסטוריים.  זנים  של  נותרים  כרמים  מעט  לצד  מיוניאר  והפינו  השרדונה 
הלואר מגוון ענק של יינות וזנים ובעיקר יינות סוביניון בלאן נהדרים ואילו בדרום 
יינות  למחיר,  רגילה  בלתי  תמורה  הינם  האזור  ויינות  מדהים  פיתוח  ישנו  צרפת 

עשירים ומפתיעים. 

 Chateau d'Ampuis, יקב גיגל בקוט רוטי, עמק הרון 
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 Bordeaux  - בורדו
יינותיו  אחד מאזורי היין החשובים ביותר בעולם לאורך הדורות. אזור אשר 
מהווים השראה הן לאוהבי היין והן ליקבים ולייננים בכל העולם. מיקומה של 
Gironde אפשר לבורדו  בורדו סמוך לחוף האטלנטי של צרפת ולצד נהר 

להתפתח ולייצא יינות לבריטניה ולרחבי העולם. 
המיקום של בורדו סמוך לאוקינוס האטלנטי ולנהר הג’ירונד משפיע כמובן 
ורק  יחסית,  יציב  לים,  מהקרבה  מושפע  האקלים  הטרואר:  מבחינת  גם 
מדרום  העצום  היער  לכך  מעבר  בכרמים.  פוגעת  קרה  רחוקות  לעתים 
הן  הכרמים  על  ומגן  האוויר  מזג  בייצוב  עוזר  באירופה(  )הגדול  לבורדו 
ממלחים מכיוון הים וכן ממתן את הגשמים.  חודשי הקיץ לרוב הינם חמימים 
במידה עם גשמים, אך מזג האוויר בעת ההנצה אינו יציב, מה שמשפיע על 
הזנים  בעולם.  החשובים  אחד  הינו  בורדו  אזור  כיום  שנה.  מדי  היבול  גודל 
האדומים הנטועים בכרמי המדוק הינם קברנה סוביניון, מרלו, פטיט ורדו וכן 
קברנה פראנק ומלבק. בגדה הימנית היינות מבוססי מרלו, לרוב עם קברנה 
פראנק. הזנים הלבנים הנטועים בבורדו הינם סוביניון בלאן, סמיון, מוסקדל 
זנים  ישנו מגוון של  כי בכל שאטו  וקולומברד. העובדה  אוני בלאן  וכן מעט 
מדובר  כי  גם  להבין  יש  אך  ואיכותיים  מורכבים  יינות  ליצירת  תורם  בכרם 
בגורם מאזן ובביטחון כנגד בצירים בעייתיים. בבצירים שונים הזנים השונים 
מבשילים כל אחד בצורה אחרת יותר וישנם הבדלים בין הקברנה סוביניון 
המלא עם הטאנינים הרבים והחמיצות הגבוהה ובין זנים המבשילים לפניו 
כגון מרלו היוצר יינות עשירים ומלאים וכן קברנה פראנק המאזן את המרלו 
בצורה נהדרת ומבשיל אחריו אך לפני הקברנה סוביניון. הפטיט ורדו מבשיל 
מלאה  להבשלה  מגיע  הוא  הכללית  ההתחממות  עם  אך  מאוחר,  יחסית 

לעתים קרובות יותר ומוסיף תיבול ועושר טעמים לבלנד. 
ברחבי בורדו ישנם כשנים עשר אלף יקבים המייצרים יינות משטח העולה 
פשוטים  יינות  הינם  בורדו  יינות  של  המכריע  הרוב  כרמים.  דונם  מיליון  על 
תחת הקלסיפיקציות של וין דה פאי ל’אטלנטיק; בורדו, או בורדו סופרייר, הן 
לבנים והן אדומים. השאטואים הידועים והחשובים מייצרים רק חלק מזערי 

מכלל הייצור של בורדו. 

 Pauillac
הקומונה  יינות  כולו.  בורדו  באזור  המפורסמים  מהיינות  הינם  האזור  יינות 
הינם יינות אלגנטיים ועוצמתיים, יינות המיועדים ליישון לטווח ארוך. באזור 
יינות הגרנד קרו קלאסה ברמה הראשונה הוא הגדול ביותר  פויאק מספר 
עם 3 – שאטו לאטור, שאטו לאפיט וכן שאטו מוטון רוטשילד המפורסמים. 
מעבר לכך ישנו מספר גדול של שאטואים חשובים נוספים כגון שאטו לינץ’ 
ועוד. בפויאק מעל ל-11,000 דונם  וכן פישון ללנד  באז’, שאטו פישון ברון 
כרמים. באזור מייצרים כ-115 יצרנים מדי שנה מעל שמונה מליון בקבוקים. 

אזור פויאק גובל בסנט אסטף מצפון ובסנט ג’וליאן מדרום.

1 - לוט 2 בקבוקים
chateau lynch Bages 2006 

Pauillac, 5er cru classe 
RP 93, WS 92 .2 בקבוקים, גובה טוב, תוויות נקיות, מראה מצוין

$ 200 - 300

2 - לוט 6 בקבוקים
chateau lynch Bages 2006 

Pauillac, 5er cru classe 
RP 93, WS 92 .6 בקבוקים, גובה טוב, סימנים על חלק מהתוויות, מראה מצוין

$ 800 - 1,200

3 - לוט 12 בקבוקים
chateau duhart Milon 2006 

Pauillac, 4er cru classe 
12 בקבוקים, גובה טוב, תוויות נקיות, מראה מצוין, 70% קברנה סוביניון,

RP 92, WS 89 .30% מרלו
$ 700 - 800

4 - בקבוק 1
chateau clerc Milon 1986

Pauillac, 5er cru classe
RP 89, WS 97 .בקבוק אחד, גובה כתפיים, תווית דהויה

$ 80 - 120

5 - לוט 4 בקבוקים
chateau d'armailhac 2001

Pauillac, 5er classe
 RP 89, WS 89  .4 בקבוקים, גובה טוב, מראה מצוין

 $ 320 - 400

6 - לוט 6 בקבוקים
chateau Grand Puy lacoste 2006 

Pauillac, 5er cru classe 
 6 בקבוקים, גובה טוב, תוויות נקיות, מראה מצוין. 

RP 94, WS 91 .75% קברנה סוביניון, 22% מרלו, 3% קברנה פראנק
$ 450 - 650

7 - בקבוק 1
  chateau Pichon longueville Baron 2005 

Pauillac, 2er classe 
RP 93, WS 94 .בקבוק אחד, גובה צוואר, מראה מצוין

$ 180 - 250

8 - בקבוק  1 מאגנום
Chateau Lafite Rothschild 1973 

Pauillac, 1er cru classe 
RP72, WS 87 .בקבוק אחד מאגנום, גובה צוואר נמוך, תוויות מקומטת קמעה

$ 1,000 - 1,500

 9 - בקבוק 1  
 Chateau Lafite Rothschild 2010 

Pauillac, 1er cru classe 
 בק’ 1, מצב רגיל, תווית נקיה, מראה מצוין.

RP 98, WS 97 .בציר מצוין בשאטו מיוחס זה, 87% קברנה סוביניון, 13% מרלו

 $ 1,000 - 1,500 לוט מס׳ 8

ההכנסות ממכירת הלוט
ייתרמו במלואן )כולל עמלה( 

לעמותת מצמצמים רווחים.
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10 - בקבוק 1
château Mouton rothschild 1995

Pauillac, 1er cru classe
בקבוק אחד, גובה צוואר, מראה טוב.

$ 450 - 650

11 - לוט 6 בקבוקים
 Chateau Lafite Rothschild 2007 

Pauillac, 1er cru classe 
 6 בקבוקים, יין נפלא בבציר מאתגר בבורדו.

 יין מצוין בשאטו מיוחס זה, 84% קברנה סוביניון, %15 מרלו, 1% פטיט ורדו. 
RP 94 WS 91

$ 2,300 - 3,000

12 - לוט 3 בקבוקים
 Chateau Lafite Rothschild 2007 

Pauillac, 1er cru classe 
3 בקבוקים, יין נפלא בבציר מאתגר בבורדו , יין מצוין בשאטו מיוחס זה,

RP 94 WS 91 .84% קברנה סוביניון, 15% מרלו, 1% פטיט ורדו
$ 1,300 - 1,600

13 - בקבוק 1
 Chateau Lafite Rothschild 1988

Pauillac, 1er cru classe
בורדו קלאסי ואלגנטי, נחשב ליין הבציר.

בקבוק אחד, גובה צוואר, קרע קטן בתחתית התווית.
RP 94 WS 94

$ 600 - 900

14 - בקבוק 1
Chateau Lafite Rothschild 1986

Pauillac, 1er cru classe
יין גדול מבציר איכותי.

RP 98 WS 94 .בקבוק אחד, גובה צוואר, סימנים וקרע בתווית
$ 900 - 1,200

 15 - לוט 12 בקבוקים 
chateau Mouton rothschild 2010 

Pauillac, 1er cru classe 
 12 בקבוקים, ארגז מקורי סגור.  

RP 99, WS 98 .94% קברנה סוביניון, 6% מרלו, רק 49% מהבציר בשאטו

$ 7,000 - 10,000

 16 - לוט 12 בקבוקים  
chateau Mouton rothschild 2009 

Pauillac, 1er cru classe 
 12 בקבוקים, ארגז מקורי סגור.  

RP 97, WS 98 .88% קברנה סוביניון, 12% מרלו, 50% מהבציר בשאטו

$ 7,000 - 10,000

17 - לוט 8 בקבוקים + 2 בקבוקי מאגנום
chateau Pontet canet

Pauillac, 5er cru classe
ורטיקל נדיר מאחד השאטואים המוערכים בפויאק. 

chateau Pontet canet 2011, Magnum - בקבוק מאגנום אחד, גובה טוב, 
RP 93, WS 92 .מראה מצוין

chateau Pontet canet 2009 - בקבוק אחד, גובה טוב, מראה מצוין.
RP 98, WS 96. יין נפלא מבציר יוצא דופן.

chateau Pontet canet 2008, Magnum - בקבוק מאגנום אחד, גובה טוב, 
RP 96, WS 92 מראה מצוין

chateau Pontet canet 2006 - בקבוק אחד, גובה טוב, מראה מצוין
RP 94, WS 93

chateau Pontet canet 2004 - בקבוק אחד, גובה טוב, מראה מצוין.
RP 92, WS 93

chateau Pontet canet 2002 - בקבוק אחד, גובה טוב, מראה מצוין.
RP 88, WS 90

chateau Pontet canet 2001 - בקבוק אחד, גובה טוב, מראה מצוין.
RP 89, WS 90

chateau Pontet canet 2000 - בקבוק אחד, גובה טוב, מראה מצוין. 
RP 92, WS 92 .יין נהדר מאחד הבצירים הגדולים בבורדו בעשורים האחרונים

chateau Pontet canet 1998 - בקבוק אחד, גובה טוב, מראה מצוין.
RP 86, WS 89

chateau Pontet canet 1982 - בק' אחד, גובה טוב, מראה מצוין. 
יין גדול מאחד הבצירים הטובים בבורדו בעשורים האחרונים.

RP 86, WS 90

$ 2,800 - 3,500

18 - לוט 6 בקבוקים
chateau Pontet canet 

Pauillac, 5er cru classe 
 ורטיקל מיוחד מאחד השאטואים המוערכים בפויאק 

chateau Pontet canet 2010 - 2 בקבוקים, גובה טוב, 
RP 100, WS 97 .מראה מצוין אחד היינות הגדולים של בציר מדהים 

chateau Pontet canet 2009 - 2 בקבוקים, גובה טוב, 
RP 98, WS 96 .מראה מצוין יין נפלא מבציר יוצא דופן 

RP 96, WS 92 .בק’ אחד, גובה טוב, מראה מצוין - chateau Pontet canet 2008 
 chateau Pontet canet 2005 - בק’ אחד, גובה טוב, מראה מצוין. 

RP 97, WS 96 .יין גדול מאחד הבצירים הטובים בבורדו בעשורים האחרונים

$ 1,800 - 2,500

לוט מס׳ 11
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22 - בקבוק 1
chateau Montrose 2003 

St estephe, 2er cru classe 
RP 98, WS 95 ,בק’ אחד, גובה טוב, תוויות נקיות, מראה מצוין 

%62 קברנה סוביניון, 34% מרלו, 3% קברנה פראנק, 1% פטיט ורדו.
A candidate for a perfect score, the 2003 Montrose has been a 
superstar since the first time I tasted it in barrel. Showing no signs of 
weakening, it is an amazing wine from this fabulous terroir. It boasts a 
deep blue/purple color as well as a stunning perfume of blueberries, 
black currants, blackberries, licorice and camphor. Dense, full-
bodied and rich with an unctuous texture, well-integrated, melted 
tannins, and a long, heady finish, this big, brawny, super-intense, 
gorgeous 2003 is just beginning to enter its plateau of full maturity. It 
should remain there for at least two decades.

$ 500 - 700

23 - לוט 2 בקבוקים 
chateau Montrose 

St estèphe 2er cru classe 
chateau Montrose Grand Vin 1995 - בקבוק אחד, גובה צוואר, סימנים 

RP 92, WS 88 .על התווית 
 chateau Montrose Grand Vin 1989 - בקבוק אחד, גובה צוואר, 

 RP 100, WS 96 .סימנים על התווית

 $ 750 - 1,000

24 - לוט 6 בקבוקים
chateau cos d’estournel 2004 

St estephe, 3er cru classe
6 בקבוקים, גובה טוב, תווית אחת מעט מלוכלכת, מראה מצוין.

Very generous, with lovely mouthfeel. The creamy fruit drapes 
over warm, pebbly tannins, allowing the dark plum and currant 
fruit to meld with the bay and roasted alder notes. The finish 
has a grip of earth and stretches out nicely. On point right now 
.Non-blind Cos-d’Estournel vertical. Drink now through 2025.  
James Molesworth, December 2015
RP 92, WS 93

$ 550 - 750

19 - לוט 5 בקבוקים
chateau Pontet canet 2004 

Pauillac, 5er cru classe 
RP 93, WS 92 .5 בקבוקים, גובה טוב, תוויות מעט מסומנות, מראה מצוין

  $ 300 - 500

20 - בקבוק 1
chateau Pichon longueville comtesse de lalande 1989

Pauillac, 2er cru classe
RP 89, WS 97  .בקבוק אחד, גובה צוואר נמוך, תווית מוכתמת

$ 150 - 250

 St-eStePhe
הקומונה הצפונית מבין ארבעת הקומונות החשובות של אזור המדוק, בה 
האקלים הוא הקריר ביותר מביניהן. היינות הינם יינות בעלי גוף מלא, יינות 
יחסית  כבדה  אסטף  בסנט  הקרקע  במיוחד.  ארוך  לטווח  ליישון  המיועדים 
והחמר בקרקע מאופיין בניקוז יחסית אטי שמאפשר שימור של לחות וחום 

גם בתקופות של יובש כמו בבצירים החמים של 1990 או 2003. 
אין שאטו ברמה הראשונה של הגרנד קרו קלאסה על  באזור סנט אסטף 
פי הדירוג משנת 1855 אולם יש מספר שאטואים שאיכותם גבוהה במיוחד 
ומתקרבים ליינות הגדולים: שאטו מונרוז, שאטו קוס ד’אסטורנל ועוד. כרמי 
סנט אסטף נטועים על פני כ-12,000 דונם על אדמות עם חמר יחסית גבוה. 
הקרירות היחסית באזור יוצרת לעתים יינות עם רמת חומציות יחסית גבוהה. 
בבצירים שחונים יחסית אדמות החמר חשובות מאחר והן מסייעות בשימור 
הלחות בקרקע ושמירה על הגפנים. באזור מספר יחסית גבוה של שאטואים 

המדורגים כ –Cru Bourgeois ומהווים תמורה בלתי רגילה למחיר. 

21 - בקבוק 1
chateau Montrose 2005 

St estephe, 2er cru classe
RP 97, WS 94 .בק’ אחד, גובה טוב, תוויות נקיות, מראה מצוין

65% קברנה סוביניון, 31% מרלו, 3.5% קברנה פראנק, 0.5% פטיט ורדו.
$ 350 - 450

לוט מס׳ 22לוט מס׳ 19
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25 - לוט 12 בקבוקים
chateau calon Segur 2006 
St estephe, 3er cru classe 

 12 בקבוקים, גובה טוב, תוויות נקיות, מראה מצוין. 
RP 93, WS 92 .66% קברנה סוביניון, 33% מרלו, 1% פטיט ורדו

$ 550 - 750

26 - לוט 6 בקבוקים
chateau calon Segur 2006 
St estephe, 3er cru classe 

6 בקבוקים, גובה טוב, תוויות נקיות, מראה מצוין. 66% קברנה סוביניון, 33% 
RP 93, WS 92 .מרלו, 1% פטיט ורדו

$ 300 - 500

27 - לוט 8 בקבוקים
chateau calon Segur 2006 
St estephe, 3er cru classe 

 8 בקבוקים, גובה טוב, תווית אחת מעט מלוכלכת, מראה מצוין. 
 66% קברנה סוביניון, 33% מרלו, 1% פטיט ורדו.

RP 93, WS 92
$ 350 - 550

28 - בקבוק 1
chateau calon Segur 1986
St estephe, 3er cru classe

בקבוק אחד, גובה כתפיים, תווית מלוכלכת.
RP 89, WS 86

$ 60 - 90

 St-Julien
יינות הקומונה הינם יינות עשירים, מרוכזים ומאוד מאוזנים. יינות עוצמתיים 
אך עם זאת אלגנטיים. היינות מבוססים על קברנה סוביניון כבכל המדוק, 
של  הראשונה  ברמה  שאטואים  אין  באזור  פראנק.  וקברנה  מרלו  עם 
חלק  יושבים  כאן  גם  אסטף,  בסנט  כמו  אולם   ,1855 של  הקלסיפיקציה 
מהשאטואים המוערכים בבורדו; שאטו לאוויל ברטון, לאוויל פויפרה ולאווויל 
לס קאסס וכן שאטו דוקרו בוקאיו. קומונת סט ג’וליאן הינה קומונה יחסית 
שאטואים  כ-26  בין  מחולקים  הכרמים  כרמים.  דונם   9,000 עם  קטנה 

ואחוזות.

29 - לוט 3 בקבוקים
כוכבי אפלסיון סנט ג’וליאן בבציר 2008

chateau ducru Beaucaillou 2008 -  St Julien, 2er cru classe 
RP 95+, WS 92 .בק’ אחד, גובה טוב, מראה מצוין 

 chateau leoville Barton 2008 - St Julien, 2er cru classe 
RP 92, WS 91 .בק’ אחד, גובה טוב, מראה מצוין 

chateau leoville Poyferre 2008 - St Julien, 2er cru classe
RP 94, WS 91 .בק’ אחד, גובה טוב, מראה מצוין

$ 400 - 600

30 - לוט 8 בקבוקים
chateau ducru Beaucaillou 2001 

St Julien, 2er cru classe 
 8 בקבוקים, גובה טוב, תוויות נקיות, מראה מצוין.

RP 89, WS 92 .73% קברנה סוביניון, 27% מרלו
$ 600 - 800

31 - בקבוק 1
chateau ducru Beaucaillou 2009 

St Julien, 2er cru classe 
RP 100, WS 96 .בקבוק אחד, גובה טוב, מראה מצוין

$ 250 - 350

32 - לוט 2 בקבוקים
chateau leoville Poyferre 2009 

St Julien, 2er cru classe 
RP 100, WS 93  .2 בקבוקים, גובה טוב, תוויות נקיות, מראה מצוין

$ 600 - 800

33 - בקבוק 1
 chateau leoville Barton 2005 

St Julien, 2er cru classe 
RP 92, WS 96  .בק’ אחד, גובה טוב, תווית נקייה, מראה מצוין

$ 180 - 250

34 - בקבוק 1
chateau leoville las cases 1989

St Julien, 2er cru classe
בקבוק אחד, גובה צוואר, תווית מתקלפת בקצוות, מוכתמת מעט.

RP 90, WS 96
$ 150 - 250

35 - בקבוק 1
chateau talbot 1988

St Julien, 4er cru classe
RP 88, WS 86  .בקבוק אחד, גובה כתפיים, תווית דהויה ומלוכלכת

$ 80 - 120

 MarGaux
ליינות Margaux בוקה נפלא. כמו באזורים האחרים בבורדו, מדובר ביינות 
המיועדים ליישון לטווח ארוך. יינות הקומונה מבוססים קברנה סוביניון, אליו 
נוסף מרלו ואחוז קטן של פטיט ורדו. השאטו המפורסם באזור הינו שאטו 
מארגו הידוע, אולם שאטואים חשובים נוספים ממוקמים באזור מארגו כגון 
שאטו ראוזן סגלה, שאטו לסקומב וכן שאטו פלמר ועוד.  באזור מארגו ישנם 
מעל ל-13,000 דונם כרמים המחולקים בין כ-80 שאטואים ואחוזות. אזור 

מארגו הינו הדרומי והמבודד יחסית לקומונות החשובות של המדוק. 
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36 - לוט 6 בקבוקים
chateau Margaux 2010 

 Margaux, 1er cru classe 
 6 בקבוקים, מצב רגיל, תוויות נקיות, מראה מצוין. 

90% קברנה סוביניון, 7% מרלו ו-3% קברנה פראנק, רק 38% מכלל הבציר 
RP 99, WS 98 .בשאטו, יין גדול בבציר נפלא. אחד היינות הגדולים בבציר

$ 4,000 - 6,000

37 - לוט 2 בקבוקים
chateau Margaux 2010 

 Margaux, 1er cru classe 
 2 בקבוקים, מצב רגיל, תוויות נקיות, מראה מצוין. 

90% קברנה סוביניון, 7% מרלו ו-3% קברנה פראנק, רק 38% מכלל הבציר 
RP 99, WS 98 .בשאטו. יין גדול בבציר נפלא. אחד היינות הגדולים בבציר

$ 1,500 - 2,000

38 - לוט 2 בקבוקים
chateau Margaux 2009 

 Margaux, 1er cru classe 
 2 בקבוקים, מצב רגיל, תוויות נקיות, מראה מצוין.

87% קברנה סוביניון, 9% מרלו והיתרה פטיט ורדו וקברנה פראנק, רק 35% 
RP 99, S 98 .מכלל הבציר בשאטו

 $ 1,200-1,500

39 - בקבוק 1
chateau Margaux 2007 

 Margaux, 1er cru classe 
 בק’ 1, מצב רגיל, תווית נקיה, מראה מצוין.

RP 92, WS 89  .יין אלגנטי בבציר מאתגר במדוק

$ 350 - 500

40 - בקבוק 1
chateau Margaux 2006 

 Margaux, 1er cru classe 
 בק’ 1, מצב רגיל, תווית נקיה, מראה מצוין.

RP 94, WS 92 .90% קברנה סוביניון, 10% מרלו
$ 500 - 700

41 - בקבוק 1 מאגנום
chateau Margaux 1969 

 Margaux, 1er cru classe 
בק’ 1, מאגנום, גובה צוואר נמוך, תווית מלוכלכת.

$ 1,100 - 1,500

42 - לוט 2 בקבוקים
 שני יינות נהדרים מבציר 2009 הגדול בבורדו: 

chateau Malescot St exupery, Margaux 2009 - בקבוק אחד, 
RP 96, WS 94 .גובה צוואר, מראה מצוין 

chateau Branon, Pessac léognan 2009 - בקבוק אחד, גובה צוואר, 
RP 98, WS 94 .מראה מצוין

$ 400 - 600

43 - לוט 5 בקבוקים 
chateau d’angludet 

Margaux 
RP 78-80, WS 85 .5 בקבוקים, גובה צוואר נמוך, מראה טוב

$ 250 - 350

44 - לוט 6 בקבוקים 
chateau d’angludet 

Margaux 
RP 78-80, WS 85 .6 בקבוקים, גובה צוואר נמוך, מראה טוב

$ 280 - 350

45 - לוט 4 בקבוקים 
chateau Palmer, alter ego de Palmer 

Margaux 
4 בקבוקים, גובה צוואר נמוך, סימנים על התוויות, מראה טוב.

 $ 200 - 300

46 - לוט 2 בקבוקים
 Schroder & Schyler Margaux Blend, Bordeaux 1987

בק' אחד, גובה נמוך, תווית דהויה ומלוכלכת.
 chateau de Baraillot, lalande de Pomerol, Bordeaux 1988

בק' אחד, גובה צוואר נמוך, סימנים על התווית.

$ 80 - 120

Chateau Margaux, בורדו
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 PeSSac léoGnan & GraVeS
אזור פסאק לאוניין הינו האזור בו החלה השאיפה לייצר יינות אדומים איכותיים 
בבורדו. כבר במהלך המאה ה-13 ידוע כי הנזירים ייצרו יינות איכותיים בשאטו 
פאפ קלמנט וגם בשאטו קרבונייה אך עם הקמתם של שאטו הו בריון וכן שאטו 
לה מיסיון הו בריון במהלך המאה ה-16 וה-17 התקבע מעמדו של האזור. באזור 
יינות לבנים יבשים. לאורך הדורות ואף כיום,  יינות אדומים וכן  מייצרים כיום הן 
הכרמים נטועים בינות ליערות, בינות לגידולים נוספים ובשנים האחרונות בינות 

לשכונות המתפתחות של העיר בורדו. 
פראנק.  וקברנה  מרלו,  סובניון,  קברנה  הינם  העיקריים  האדומים  הזנים 
שמו של  ומוסקדל.  בלאן  סוביניון  סמיון,  הינם  העיקריים  הלבנים  הזנים 
אשר  אדמה  ואבנים,  חלוקים  במקום:  העיקרית  הקרקע  מסוג  האזור נובע 
מאפשרת ניקוז  מצוין. השאטואים השונים מייצרים הן יינות אדומים והן יינות 
לבנים מהשורה הראשונה כאשר לעתים היינות הלבנים המיוצרים בכמויות 
בלאן  מסוביניון  מיוצרים  הלבנים  היינות  יותר.  היקרים  הינם  קטנות  יחסית 

בשילוב עם סמיון לרוב, ועוברים תסיסות ומתיישנים בחביות עץ אלון. 

47 - לוט 6 בקבוקים
chateau haut Brion 2004 

Pessac leognan, 1er cru classe 
 6  בק’, מצב רגיל, מעט סימנים על התוויות, מראה מצוין.
61% מרלו, 20% קברנה סוביניון, 19% קברנה פראנק.

RP 93, WS 95
Although atypically delicate and light for this estate, the 2004 
Haut-Br ion exhibi ts the essence of th is fabulous terroir 
situated in the suburbs of Pessac. Gravelly, smoky, cranberry, 
black cherry, and plum-like scents jump from the glass of this 
fresh, medium-bodied red along with notions of road tar, earth, 
and truffles. Stylish, with crisp acidity, it is a beautifully made, 
pure, long 2004 to enjoy during its first two decades of life. 
Robert Parker, June 2006.

$ 1,600 - 2,000

48 - בקבוק 1
chateau la Mission haut Brion 2005 
Pessac leognan, Grand cru classe

בק’ אחד, מצב רגיל, מראה מצוין.
69% מרלו ו 30% קברנה סוביניון ו-1% קברנה פראנק.

RP 100, WS 97
 The 2005 La Mission Haut-Brion is pure perfection. It has an absolutely
 extraordinary nose of sweet blackberries, cassis and spring flowers
 with some underlying minerality, a full-bodied mouthfeel, gorgeously
 velvety tannins (which is unusual in this vintage) and a long, textured,
 multi-layered finish that must last 50+ seconds. This is a fabulous
wine and a great effort from this hallowed terroir. Drink this modern-

 day legend over the next 30+ years. Only 5,500 cases were produced
 of this blend of 69% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon and 1%
Cabernet Franc.
Robert Parker, June 2015.

$ 850 - 1,200

49 - בקבוק 1
chateau Pape clement 2005 

Pessac leognan, Grand cru classe 
 בק’ אחד, מצב רגיל, מעט סימנים על התוויות, מראה מצוין.

 RP 99, WS 96 .55% מרלו ו 45% קברנה סוביניון

$ 300 - 500

50 - לוט 6 בקבוקים
Chateau Smith Haut Lafitte 2006 

Pessac leognan, Grand cru classe 
 RP 93, WS 92 .6 בק’, מצב רגיל, מעט סימנים על התוויות, מראה מצוין

$ 320 - 400

51 - בקבוק 1
chateau carbonnieux 1988

Pessac leognan, Grand cru classe de Graves
בקבוק אחד, גובה כתפיים, תווית מלוכלכת.

$ 80 - 120

52 - לוט 6 בקבוקים 
domaine de chevalier 

Pessac léognan cru classe Blanc 1995 
RP 85, WS 90  .6 בקבוקים, גובה צוואר, סימנים על התוויות, מראה טוב

$ 180 - 250

53 - לוט 4 בקבוקים 
domaine de chevalier 

Pessac léognan cru classe Blanc 1995 
RP 85, WS 90  .4 בקבוקים, גובה צוואר, סימנים על התוויות, מראה טוב

$ 150 - 250

SauterneS & BarSac
בבורדו.   השמאלית  הגדה  של  הדרומי  בחלק  נמצא  וברסק  סאוטרן  אזור 
היינות המיוצרים בשני אזורים אלו הינם יינות קינוח ברובם המכריע. מעבר 
הזנים  יבשים.  יינות  גם  שונים  בבצירים  מייצרים  מהשאטואים  חלק  לכך, 
הנטועים בכרמים הינם סוביניון בלאן, סמיון וכן מוסקדל. חוקי האזור הינם 
ברורים מאוד לגבי אחוז האלכוהול המותר ביין, ומתקיימת טעימה המוודאת 

את המתיקות ביינות לפני יציאתם אל השוק. 
מיקומו של כל שאטו בטרואר הנהדר של סאוטרן או ברסק חשוב במיוחד. 
ועד  הערב  בשעות  המתגבש  הערפל  הינו  הבולטים  המאפיינים  אחד 
לצד  זאת  לבוטריטיס.  התנאים  ליצירת  ותורם  המוקדמות  הבוקר  לשעות 
הינה  הגדולות  הבעיות  אחת  בהבשלה.  המתאימים  והלחות  הטמפרטורות 
בסיכון למזג אוויר עם אחוזי לחות גבוהים במיוחד באוקטובר, אשר יכולים 
כל  ולמחוק   Grey Rot שנקרא  מה  ליצור  ובמקום  בוטריטיס  יצירת  למנוע 

סיכוי ליצירת יין קינוח איכותי. 
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54 - לוט 2 בקבוקים
Barton & Gustier tradition Sauternes 1995

בקבוק אחד גובה כתפיים, צבע זהוב עמוק, תווית דהויה.
Jean degaves Sauternes 1991, בקבוק אחד גובה כתפיים, צבע זהוב, 

סימנים על התווית.

$ 50 - 80

PoMerol
סט.  משטח  כשביעית  )שטחו  אמיליון  וסט.  למדוק  בהשוואה  קטן  יין  אזור 
בו חלק  דונם כרמים(, אך מרוכזים  אמיליון, כשבעת אלפים שמונה מאות 
קטן  בלבד שהאזור  לא זו  כולו.  ובעולם  בבורדו  ביותר  החשובים  מהיינות 
לסנט  בניגוד  מאוד.  קטנים  משטחים  מורכבים  עצמם  היקבים  גם  מאוד, 
אמיליון  וליינות המדוק, יינות פומרול לא דורגו עד היום הזה. האזור עצמו די 
שטוח ונטוע ברובו במרלו עם אחוזים נמוכים יותר של קברנה פראנק וזנים 
התעלמות  היתה   ,1855 בשנת  דורגו  המפורסמים  מדוק  כשיינות  נוספים. 
מוחלטת מהגדה הימנית, קרי: פומרול וסט. אמיליון, אזורים שנמצאים רק 
כמה עשרות קילומטרים מבורדו. בעשורים האחרונים הפכו שני האפלסיונים 
הללו ופומרול בעיקר למשמעותיים ביותר בבורדו עם שאטואים חשובים כגון 

פטרוס, לפלר, טרוטנואה, לפלר פטרוס, שבאל בלאן ועוד. 

55 - בקבוק 1
 chateau Petrus 1989 

 Pomerol 
 בק’ אחד, מצב רגיל, תווית מתפוררת מעט, מראה טוב

 RP 100, WS 100 .100% מרלו, אחד היינות הגדולים בשאטו המפורסם אי פעם
 I have always loved this wine. It’s a giant, yet also sophisticated and
 reserved. Still dark-ruby colored, with beautiful aromas of fruits and
 spices. Full-bodied, with opulent fruit and a depth of flavor that lasts
for minutes on the palate. Loads of tobacco and fruit. Pétrus non-
blind vertical. Best after 2010. James Suckling, October 2004.

$ 3,000 - 4,000

56 - בקבוק 1
  chateau Petrus 2009 

 Pomerol 
בק’ אחד, מצב רגיל, מראה מצוין. 100% מרלו. יין גדול מאחד הבצירים הגדולים 

RP 100, WS 99 .בבורדו בעשורים האחרונים
This offers a beautiful balance between its two sides: dark fig, 
roasted plum and toast flavors versus racy raspberry, cassis and 
perfumy black tea notes. Silky overall, but with terrific latent grip and 
a mouthwatering minerality that drives through the finish, pulling out 
extra fruit paste and charred spice hints. Very, very impressive range. 
Best from 2018 through 2035. 2,915 cases made.
James Molesworth March 2012. 

$ 3,500 - 4,500

57 - לוט 3 בקבוקים
Chateau Lafleur 2011 

 Pomerol 
3 בקבוקים, ארגז מקורי סגור.47% מרלו ו 53% קברנה פראנק. אחד השאטואים 

 החשובים בפומרול ובבורדו בכלל. מסורת יוצאת מן הכלל ויינות נפלאים. 
RP 92-94

$ 2,000 - 3,000

58 - בקבוק 1
chateau le Pin 2004 

 Pomerol 
 בק’ 1, מצב רגיל, מעט סימנים על התווית, מראה מצוין.

RP 95, WS 94  .אחד היינות הנדירים בפומרול ואחד הטובים בבציר
There are 580 cases of the exotic, flamboyant 2004 Le Pin. Its dense 
plum/ruby color is accompanied by sweet aromas of kirsch, cassis, 
smoke, earth, and roasted herbs. Super-opulent for the vintage, it 
possesses wonderful fruit and glycerin, medium to full body, and a 
fleshy personality. It should drink well young, yet age nicely for two 
decades or more. The Pomerol of the vintage.
Robert Parker, June 2007. 

$ 1,200 - 1,600

לוט מס׳ 55



10 | תירוש - מכירת יין

59 - לוט 6 בקבוקים
Chateau Lafleur 2011 

 Pomerol 
 6 בקבוקים, ארגז מקורי סגור.

RP 92-94 .47% מרלו ו 53% קברנה פראנק
$ 4,000 - 6,000

60 - לוט 2 בקבוקים
 שני בצירים גדולים בשאטו לפלר האגדי.

Chateau Lafleur, Pomerol 2010 - בקבוק אחד, גובה צוואר, מראה מצוין.
RP 99, WS 97 

Chateau Lafleur, Pomerol 2009 - בקבוק אחד, גובה צוואר, מראה מצוין.
RP 99, WS 95

$ 1,800 - 2,500

61 - לוט 6 בקבוקים
Chateau Lafleur 2010 

 Pomerol 
 6 בקבוקים, ארגז מקורי סגור, מצב רגיל, תוויות נקיות, מראה מצוין.

38% מרלו ו 62% קברנה פראנק. יין ענק מאחד השאטואים החשובים 
והמיוחדים בפומרול ובבורדו בכלל באחד הבצירים הטובים ביותר.

RP 99, WS 97
Tasted blind as a vintage comparison at the Valandraud vertical, 
the 2010 Lafleur put in an absolutely no holds barred astonishing 
performance. Lafleur is wont to improve in bottle and this is certainly 
the case apropos the 2010. It has a boisterous ripe blackberry, 
cranberry, sous-bois and graphite-scented bouquet that is an 
absolute beauty. Power mixed with quite brilliant precision, you 
almost want to laugh at its sheer audacity. The palate is medium-
bodied with very fine tannin; there is immense depth and wonderful 
cohesion. Mineral-drenched black fruit, a slightly chalky texture and 
outstanding energy and tension on the finish - this is a magnificent 
Pomerol from the Guinaudeau family. Tasted December 2016.
 Neal Martin, Feb 2017. 

$ 4,500 - 6,000

62 - לוט 6 בקבוקים
Chateau Lafleur 2010 

 Pomerol 
 6 בקבוקים, ארגז מקורי סגור, מצב רגיל, תוויות נקיות, מראה מצוין.

38% מרלו ו 62% קברנה פראנק. יין ענק מאחד השאטואים החשובים 
 והמיוחדים בפומרול ובבורדו בכלל באחד הבצירים הטובים ביותר.

RP 99, WS 97
$ 3,000 - 4,000

63 - לוט 6 בקבוקים
Chateau Lafleur 2007 

 Pomerol 
 6 בקבוקים, מצב רגיל, תוויות מעט מלוכלכות, מראה טוב.

RP 90, WS 92 .47% מרלו ו 53% קברנה פראנק
$ 3,000 - 5,000

64 - לוט 4 בקבוקים
Chateau Lafleur 2006 

 Pomerol 
 4 בקבוקים, מצב רגיל, תוויות מעט מלוכלכות, מראה טוב. 

RP 93, WS 93 .61%  מרלו ו-39% קברנה פראנק
$ 2,700 - 3,500

65 - לוט 3 בקבוקים
Chateau Lafleur 2004 

 Pomerol 
 3 בקבוקים, מצב רגיל, תוויות מעט מלוכלכות, מראה טוב.

RP 94, WS 94 .60% מרלו ו 40% קברנה פראנק
$ 1,000 - 1,400

66 - לוט 4 בקבוקים
Chateau Lafleur 1999 

 Pomerol 
 4 בקבוקים, מצב רגיל, תוויות מעט מלוכלכות, מראה טוב.

RP 93, WS 91 .יין יוצא דופן בבציר מאתגר

$ 1,200-1,500

לוט מס׳ 64 )מצולמים 3 מתוך 4(
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67 - לוט 4 בקבוקים
Pensees de Lafleur 2011 

 Pomerol 
4 בקבוקים, מצב רגיל, תוויות מעט מלוכלכות, מראה טוב.

$ 200 - 300

68 - לוט 2 בקבוקים
Pensees de Lafleur 2011 

 Pomerol 
2 בקבוקים, מצב רגיל, תוויות מעט מלוכלכות, מראה טוב.

$ 180 - 250

69  - לוט 2 בקבוקים
שניים מהשאטואים המוערכים בפומרול, מבציר 2010 הגדול.

 Pomerol
RP 96, WS 98 בק' אחד, מצב מצוין – chateau trotanoy 2010

chateau hosanna 2010 – בק' אחד, גובה טוב, מראה מצוין.
RP 96+, WS 95

 $ 400 - 600

70 - לוט 2 בקבוקים
 שניים מהשאטואים המוערכים בפומרול, מבציר 2009 הגדול.

 Pomerol 
RP 97, WS 98 .בק’ אחד, מצב מצוין - chateau trotanoy 2009 

RP 99, WS 93 .בק’ אחד, גובה טוב, מראה מצוין – chateau hosanna 2009
$ 400 - 600

 71  - לוט 2 בקבוקים
 שניים מהשאטואים המוערכים בפומרול, מבציר 2005 הנחשב.

 Pomerol 
RP 96, WS 95 .בק’ אחד, מצב מצוין – chateau trotanoy 2005 

RP 98, WS 96 .בק’ אחד, גובה טוב, מראה מצוין – chateau hosanna 2005
$ 550 - 750

72 - לוט 3 בקבוקים
 בציר 2005 הגדול בפומרול משלושה שאטואים מוערכים. 

 Pomerol 
chateau la Fleur Petrus 2005 – בק’ אחד, גובה מצוין, 

RP 92, WS 96 .מצב מצוין 
RP 96+, WS 94 .בק’ אחד, גובה טוב, מראה מצוין – chateau Gazin 2005 

RP 95+, WS 94 .בק’ אחד, מראה מצוין – chateau certan de May 2005
$ 500 - 700

73 - לוט 3 בקבוקים
 בציר 2008 בפומרול בכמה מהשאטואים החשובים ביותר של משפחת מואיקס. 

 Pomerol 
RP 95, WS 92 .בק’ אחד, מצב מצוין – chateau la Fleur Petrus 2008 

RP 96, WS 92  .בק’ אחד, גובה טוב, מראה מצוין – chateau trotanoy 2008 
RP 95, WS 90  .בק’ אחד, מראה מצוין – chateau hosanna 2008

$ 500 - 700

74 - לוט 2 בקבוקים
  chateau troranoy 2011 

 Pomerol 
 2 בקבוקים, מצב רגיל, תוויות עם כתמים.

 RP 92+, WS 94 .מרלו עם מעט קברנה פראנק, מהיינות הטובים בבציר

$ 200 - 300

75 - לוט 6 בקבוקים
  chateau troranoy 2004 

 Pomerol 
 6 בקבוקים, מצב רגיל, תוויות נקיות, מראה מצוין.

מרלו עם מעט קברנה פראנק.
NM 94-96, WS 92

Like Certan de May, this has a beguiling nose, though more broody 
and backward. Blackberry, earthy and a touch of green pepper. The 
palate is well defined, very concentrated with a fresh, harmonious 
quality. Masculine, intellectual. I have not tasted many recent 
vintages of Trotanoy, but if they are as good as this, I must rectify 
that immediately. A great wine. Tasted April 2005. 
Neal Martin, April 2005.

$ 400 - 600

76 - לוט 6 בקבוקים
  chateau troranoy 2004 

 Pomerol 
 6 בקבוקים, מצב רגיל, תוויות נקיות, מראה מצוין.

NM 94-96, WS 92 .מרלו עם מעט קברנה פראנק

$ 400 - 600

77 - לוט 2 בקבוקים
 chateau la Fleur Petrus 2011 

 Pomerol 
2 בקבוקים, גובה צוואר, סימנים על התוויות, אחת התוויות מעט קרועה.

RP 91, WS 93
$ 450 - 650

 Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande, Pauillac
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78 - לוט 6 בקבוקים
 chateau la Fleur Petrus 2006 

 Pomerol 
 6 בקבוקים, מצב רגיל, סימנים על 3 תוויות מראה מצוין. 

 RP 93, WS 92 .מרלו עם מעט קברנה פראנק

$ 500 - 700

79 - לוט 6 בקבוקים
 chateau la Fleur Petrus 2006 

 Pomerol 
 6 בקבוקים, מצב רגיל, סימנים על 3 תוויות מראה מצוין.

 RP 93, WS 92 .מרלו עם מעט קברנה פראנק

$ 500 - 700

80 - לוט 3 בקבוקים
 chateau hosanna 2011 

 Pomerol 
 3 בקבוקים, מצב רגיל, תוויות נקיות, מראה מצוין.
 RP 93, WS 92 .מרלו עם 20% קברנה פראנק

$ 400 - 600

81 - לוט 3 בקבוקים
 chateau hosanna 2011 

 Pomerol 
 3 בקבוקים, מצב רגיל, תוויות נקיות, מראה מצוין.
 RP 93, WS 92 .מרלו עם 20% קברנה פראנק

$ 400 - 600

82 - לוט 2 בקבוקים
 chateau hosanna 2007 

 Pomerol 
 2 בקבוקים, גובה רגיל, תוויות מעט מלוכלכות.

RP 90, WS 90 .מרלו עם קברנה פראנק, יין מהנה בבציר מאתגר

$ 300 - 500

83 - לוט 6 בקבוקים
 chateau latour a Pomerol 2005 

 Pomerol 
 6 בקבוקים, גובה צוואר גבוה, תוויות מעט מלוכלכות.

מרלו עם קברנה פראנק.
NM 94, WS 93

Tasted at the Latour-à-Pomerol vertical in London. The 2005 Château 
Latour-à-Pomerol is no more, no less, than a very beautiful Pomerol 
that is only just beginning to flex its muscles. It has a divine nose of 
blackberry, bilberry, warm gravel and a sprig of wild mint all with very 
fine delineation. The palate is initially supple in the mouth, but watch 
out because there is real backbone and structure to this Pomerol. 
What I most admire is the lucidity of this wine. There is brightness, 
you could almost say a sense of gaiety, not a word I often attribute 
to this cru. It still needs to knit together on the finish but otherwise, 
expect greatness from this tour de force Pomerol in the future. Tasted 
December 2015. Neal Martin, December 2015

$ 300 - 500

 84 - לוט 6 בקבוקים
 chateau latour a Pomerol 2005 

 Pomerol 
 6 בקבוקים, גובה צוואר גבוה, מראה מצוין.

מרלו עם קברנה פראנק.
NM 94, WS 93

$ 300 - 500

85 - לוט 6 בקבוקים
 chateau Gazin 2006 

 Pomerol 
 6 בקבוקים, גובה צוואר גבוה, תוויות מעט מלוכלכות.

מרלו עם קברנה פראנק.
RP 92, WS 93

$ 200 - 300

בציר בכרמי Chateau Cabonnieux, בורדו
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86 - לוט 8 בקבוקים
 chateau Gazin 2006 

 Pomerol 
 8 בקבוקים, גובה צוואר גבוה, תוויות מעט מלוכלכות. מרלו עם קברנה פראנק.

RP 92, WS 93

$ 250 - 350

87 - לוט 12 בקבוקים
 chateau la conseillante 2006 

 Pomerol 
 12 בקבוקים, גובה צוואר גבוה, מעט סימנים על 3 תוויות, מראה מצוין.

מרלו עם קברנה פראנק.
Intense aromas of truffle and berries lead to a full body, with 
ultrarefined tannins and a very long finish. Balanced and wonderfully 
crafted. Gorgeous. Extremely well done. Best after 2014. 4,165 cases 
made. James Suckling, March 2009.
RP 93, WS 94

$ 900 - 1,200

88 - לוט 3 בקבוקים
 chateau la conseillante 2006 

 Pomerol 
3 בקבוקים, גובה צוואר גבוה, מראה מצוין. מרלו עם קברנה פראנק.

RP 93, WS 94

$ 250 - 350

89 - לוט 12 בקבוקים
 chateau nenin 2006 

 Pomerol 
 12 בקבוקים, גובה צוואר גבוה, מראה מצוין.

RP 91 WS 91 .מרלו עם קברנה פראנק

$ 350 - 500

90 - לוט 12 בקבוקים
 chateau nenin 2006 

 Pomerol 
 12 בקבוקים, גובה צוואר גבוה, מראה מצוין. מרלו עם קברנה פראנק.

RP 91, WS 91

$ 350 - 500

 91 - לוט 6 בקבוקים 
chateau certan de May 2011 

 Pomerol 
 6 בקבוקים, מצב רגיל, תוויות נקיות, מראה מצוין. מרלו עם קברנה פראנק. 

RP 90, WS 90

$ 600 - 900

 92- לוט 2 בקבוקים
chateau certan de May 2009 

 Pomerol 
2 בקבוקים, מצב רגיל, תוויות נקיות, מראה מצוין. מרלו עם קברנה פראנק בבציר 

RP 93, WS 92 .מצוין

$ 200 - 300

93 - לוט 3 בקבוקים
chateau certan de May 2009 

 Pomerol 
 3 בקבוקים, מצב רגיל, תוויות מעט מלוכלכות. מרלו עם קברנה פראנק בבציר גדול.

RP 93, WS 92
$ 350 - 450

94 - לוט 3 בקבוקים
chateau certan de May 2009 

 Pomerol 
 3 בקבוקים, מצב רגיל, תוויות מעט מלוכלכות. מרלו עם קברנה פראנק בבציר גדול.

RP 93, WS 92
$ 200 - 300

 95 - לוט 3 בקבוקים 
chateau cheval Blanc 1986

St emilion, Grand cru classe a
3 בקבוקים, גובה צוואר, קרע בתחתית אחת התוויות, מראה טוב.

RP 89, WS 93
$ 1,000 - 1,500

96 - לוט 2 בקבוקים
 שני יינות נהדרים ממשפחת מואיקס בבציר 2010 המצוין:

chateau Belair Monange, St emilion 2010 - בקבוק אחד, גובה צוואר, 
RP 96, WS 95 .מראה מצוין 

Chateau Lafleur Petrus, Pomerol 2010 - בקבוק אחד, גובה צוואר, 
RP 97, WS 98 .מראה טוב מאוד

$ 500 - 600

לוט מס׳ 88
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ישראל
אלפים  כחמשת  לפני  כבר  העתיקה.  מהעת  הינה  בישראל  היין  של  ההיסטוריה 
שנה גידלו גפנים וייצרו יין בישראל.  כבר בתנ"ך ישנה התייחסות לטיפול בכרמים 
ולייצור יינות.  ממצאים ארכיאולוגים ברחבי ישראל מצביעים על כך שיין היה נפוץ 
וכן  הגפנים  גיל  מיקום הכרם,  כגון  לב לפרטים  הייתה תשומת  אז  וכבר  במיוחד 
לשנת הבציר.  עת הבציר הייתה חגיגית וליין היה חלק חשוב באורח החיים מאחר 
והיווה חלק מהעלאת העולה. בתקופה  היה מקום בתפילות בבית המקדש  וליין 
הרומית המשיכו הפיתוחים והיינות השתפרו ונשמרו בצורה יותר טובה לאחר גילוי 
השעם. לאחר הכיבוש המוסלמי במאה השביעית הופסק ייצור היין בישראל לזמן 

ממושך.

יין עם התחדשות הישוב היהודי בארץ ישראל
עם  ה-19  המאה  באמצע  בעצם  החלה  המודרני  בעידן  בישראל  היין  התפתחות 
1848. במקביל פתחה משפחת  יקב משפחת שור בירושלים בשנת  הקמתו של 
כגון  אישים  של  בעידודם  יין  ייצור  קידמו  אלו  אירועים  ליין.  מסחר  בית  טפרברג 
אינטלקטואלים  וזרמים  באירופה  ההשכלה  תנועת  השפעת  מונטיפיורי.  משה 
ויצירת בית לאומי בישראל השפיעו על  אשר קידמו את התחדשות העם היהודי 
היהודים בארץ ישראל. בתחילת שנות החמישים נוסדו יקבים נוספים בירושלים 

ונטעו כרמים באזור צפת. 
בימינו.  גם  יין  המייצר  אפרת  יקב  את  טפרברג  משפחת  הקימה   1870 בשנת 
אגודה  ידי  על  נתמך  אשר  ישראל  מקווה  הספר  בבית  נוסף  יקב  הוקם  במקביל 
צרפתית שהכשירה יהודים לעבודת אדמה. מקווה ישראל היה הראשון לטעת זנים 

אירופאים בארץ ישראל ובוגרים רבים של בית הספר הפכו לכורמים. 
במימון הברון אדמונד דה רוטשילד, אשר האמין כי ייצור יינות כשרים יאפשר ליצור 
בין  נטעו כרמים  ישראל,  היהודית המתחדשת בארץ  איתן לקהילה  בסיס כלכלי 
יעקב  ובזכרון   1882 לציון בשנת  היקבים בראשון  וכן הוקמו  השנים 1883-1902 
ורדו,  פטיט  סוביניון,  קברנה  כגון  צרפת  מדרום  ענבים  ייבא  הברון   .1890 בשנת 
הכרמים  היתר.  בין  גרנאש  ואליקנט  סמיון  מוסקט,  מורבדרה,  קריניאן,  מלבק, 
נטעו במושבות מזכרת בתיה, רחובות, נס ציונה, גדרה, בת שלמה, ראשון לציון, 
הפילוקסרה  מגפת  המזל,  לרוע  נוספות.  ובמושבות  תקווה  פתח  יעקב,  זכרון 
פגעה בארץ ישראל בשנים 1890-1891.  לאחר מכן שיקמו את הכרמים עם כנות 
ניהל את היקבים  1906 הוקם קואופרטיב אשר  עמידות בפני פילוקסרה. בשנת 

והכרמים. קואופרטיב זה, כרמל מזרחי, עתיד היה להיות הגורם הדומיננטי בעולם 
היין הישראלי עד לשנות השמונים. 

אירועים ברחבי העולם כגון מלחמת העולם הראשונה, המהפיכה הקומוניסטית 
מארץ  היינות  בייצוא  אנושות  פגעו  למצרים,  יינות  יצוא  על  האיסור  וכן  ברוסיה 
כגון סגל,  יקבים חדשים  וכרמים רבים נעקרו. עם זאת, המשיכו להווסד  ישראל 
תנובה, רובין, סטוק ועמיעז, וכן הוקם מכון היין הישראלי. זנים חדשים ניטעו עם 
סליבנר  ויונייה,  נואר,  פינו  גמאי,  ובהם  השלושים  בשנות  מגרמניה  העליה  הגעת 
וכן שנין בלאן. עם זאת יש לציין כי הרוב המכריע של היינות אשר יוצרו בתחילת 

הדרך היו יינות לקידוש.  

מהפיכת האיכות ביינות ישראל 
 Viticulture בשנת 1973 פורסם דו"ח של פרופסור קורנליוס האיוו מהמחלקה ל
בשנת  בישראל  ביקר  אשר  שבקליפורניה,  דיוויס  באוניברסיטת   & Oenology
1972 וקבע כי אדמת הגולן והאקלים השורר באזור הינם אידאלים לגידול גפנים 
היינות  שווקו   1983 ובשנת  באזור  הראשונים  הכרמים  ניטעו   1976 בשנת  ליין. 
הראשונים מיקבי רמת הגולן תחת המוטו "איכות מעל לכל".  היקב, תחת בעלות 
של ארבעה קיבוצים וארבעה מושבים ברמת הגולן, השקיע רבות בפיתוח כרמים 
איכותיים וציוד חדיש. הייננים הוכשרו בקליפורניה ומומחים בעלי שם ייעצו ליקב 
הצעיר. בעבודה מול כורמים התעקשו ביקב על יבולים נמוכים וענבים איכותיים 
איכות  ולא  הינה החשובה  פיה הכמות  בניגוד לתפיסה המקובלת בעבר על  ליין 
הענבים.  הצלחת יקבי רמת הגולן בארץ ובעולם השפיעה רבות על תעשיית היין 

בישראל.
בשנת 1989 הוקם יקב מירון כיקב בוטיק משפחתי ראשון בישראל. בשנת 1990 
יקבי  עשרות  הוקמו  ובעקבותיהם  מרגלית  יאיר  ד"ר  ידי  על  מרגלית  יקב  הוקם 
בוטיק. בשנת 1988 נטע אלי בן זקן את הכרם הראשון בהרי ירושלים והחל לייצר יין 
בשנת 1992. בשנת 1993 הוקם בצרעה יקב צרעה על ידי הכורם והיינן רוני ג'יימס 
ז"ל אשר קידם את גישת ה"טרואר" בישראל ופעל לייצר יינות מכרמים המייצגים 
כן עמל רבות על נטיעת כרמים חדשים  ביותר. כמו  את הטרואר בצורה הטובה 
בהרי ירושלים ושפלת יהודה. כיום היקבים בישראל מייצרים יינות איכותיים וזוכים 

לביקורות טובות מאוד ממבקרי היינות החשובים בארץ ובעולם.  

כרם אודם, רמת הגולן
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103 - לוט 6 בקבוקים 
רקנאטי ספיישל רזרב 2015

אריזה מקורית סגורה, מצב מצוין.

$ 250 - 300

 104 - לוט 12 בקבוקים 
 מרגלית

 ספיישל רזרב קברנה סוביניון 2008
12 בקבוקים גובה צוואר טוב, שישה בקבוקים עם סימני לכלוך על התווית. 

$ 800 - 1,200

105  - לוט 3 בקבוקים
מרגלית

ספיישל רזרב קברנה סוביניון 2007, בקבוק אחד, גובה טוב, תווית מעט מוכתמת. 
ספיישל רזרב קברנה סוביניון 2006, בקבוק אחד, גובה טוב, סימנים על התווית. 

 ספיישל רזרב קברנה סוביניון 2005, בקבוק אחד, גובה טוב, 
תווית מעט מלוכלכת.

$ 300 - 500

106  - לוט 2 בקבוקי מאגנום
מרגלית

קברנה סובניון 1993, בקבוק מאגנום אחד, גובה צוואר, סימנים על התווית. 
אחד היינות המפורסמים בהיסטוריה של היין בארץ.

קברנה סובניון 2005, בקבוק מאגנום אחד, גובה צוואר, סימנים על התווית. 

$ 850 - 1,200

107 - בקבוק 1 מאגנום
מרגלית 

קברנה סוביניון 1998 
בקבוק מאגנום אחד, גובה צוואר, סימנים על התווית. 

 $ 300 - 500

108- בקבוק 1
 פלם 

קברנה סובניון רזרב 1999, בקבוק אחד, גובה צוואר, מראה מצוין. 

$ 80 - 120

109 - לוט 6 בקבוקים
דומיין דו קסטל 

גראנד וין 1997, 6 בקבוקים, גובה צוואר נמוך, 4 תווית רטובות ומתפוררות, שתי 
תוויות יבשות ומוכתמות. קפסולות מלוכלכות.

 $  300 - 400

110 - לוט 3 בקבוקים
דומיין דו קסטל 

גראנד וין 1996, 3 בקבוקים, גובה צוואר נמוך, תווית אחת מלוכלכת ומוכתמת, 
תווית אחת רטובה ומתפוררת, תווית אחת מוכתמת מעט. קפסולות לא צמודות. 

$ 300 - 400

מצמצמים רווחים – עמותה התנדבותית
לקידום צעירים בוגרי שרות צבאי או לאומי, חסרי עורף משפחתי תומך

בהשתלבותם באזרחות

המעבר בין השירות הצבאי או הלאומי לאזרחות עשוי להיות מפחיד עבור צעירים 
עם  בחייהם,  לראשונה  שמתמודדים  ישראל,  מדינת  של  החברתית  מהפריפריה 
חוסר מסגרת, דווקא כשעליהם לקחת החלטות משמעותיות ולבנות את עתידם. 

המצב מביא לתחושת בדידות, ניכור, ייאוש וכעס.
בישראל כ- 200,000 צעירים בגילאי 18-25 המוגדרים בסיכון.

מבוגר  ידי  על  אישית  בחונכות  הצעירים  את  מלווה  רווחים  מצמצמים  עמותת 
משאבים  בין  בבחירה  לו  עוזר  בצעיר,  המאמין  עשיר,  חיים  ניסיון  ובעל  אחראי 
מתאים,  מקצוע  או  השכלה  רכישת  עתידו:  על  משמעות  באופן  ומשפיע  קיימים 
להפוך  צעירים  לאותם  מסייעת  העמותה  כלכלית.  ועצמאות  מגורים  פרנסה, 

מנזקקים לאנשים גאים, משולבים ותורמים לחברה.

97 - לוט 2 בקבוקים
 דומיין דו קסטל 

 גראנד וין 2000, בקבוק אחד, גובה צוואר, תווית עם סימנים.

גראנד וין 2001, בקבוק אחד, גובה צוואר, תווית עם סימנים.

$ 450 - 650

98 - לוט 3 בקבוקים
 דומיין דו קסטל

 שרדונה c 2008, בקבוק אחד, גובה צוואר, מראה טוב. 
 שרדונה c 2005, בקבוק אחד, גובה צוואר, מראה טוב. 

שרדונה c 2004, בקבוק אחד, גובה צוואר, מראה מצוין. 

$ 300 - 500

 99 - לוט 3 בקבוקים 
 יקבי רמת הגולן

ירדן, קצרין 2008, 3 בקבוקים גובה צוואר, מראה טוב.

$ 800 - 1,200

100 - לוט 2 בקבוקים
 יקבי רמת הגולן 

 ירדן קברנה סוביניון כרם אלרום 2008, 2 בקבוקים, 
גובה צוואר, מראה מצוין.

  $ 600 - 900

 101 - לוט 2 בקבוקים
 יקבי רמת הגולן 

 ירדן קברנה סוביניון כרם אלרום 2001, בקבוק אחד, גובה צוואר, מראה מצוין. 
ירדן קברנה סוביניון 2001, בקבוק אחד, גובה צוואר, מראה טוב.

$ 450 - 650

 102 - לוט 3 בקבוקים
 יקבי רמת הגולן 

ירדן קברנה סוביניון 2008, 3 בקבוקים, גובה צוואר, מראה מצוין. 

$ 300 - 500

רווחים. )כולל עמלה( לעמותת מצמצמים  ייתרמו במלואן   97  -  103 ההכנסות ממכירת הלוטים 

ההכנסות ממכירת הלוט
ייתרמו במלואן )כולל עמלה( 

לעמותת מצמצמים רווחים.
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111 - לוט 6 בקבוקים
דומיין דו קסטל 

גראנד וין 1996, 6 בקבוקים, אחד גובה כתפיים, ארבעה גובה צוואר נמוך, 
2 תוויות קרועות, תווית אחת מוכתמת במיוחד.
$ 600 - 800

112 - לוט 5 בקבוקים
דומיין דו קסטל 

גראנד וין 1995, 5 בקבוקים, גובה צוואר נמוך, תוויות קרועות ומוכתמות.

$ 600 - 800

 113 - בקבוק 1 ירובעם )3 ליטר = 4 בקבוקים(
 שאטו גולן

אליעד 2008, ירובעם, בקבוק אחד, גובה טוב, מראה מצוין. 

  $ 550 - 750

114 - לוט 3 בקבוקי מאגנום
 שאטו גולן

 אליעד 2006 מאגנום, בקבוק אחד, גובה צוואר, מראה טוב. 
 אליעד 2005 מאגנום, בקבוק אחד, גובה צוואר, מראה מצוין. 

אליעד 2004 מאגנום, בקבוק אחד, גובה טוב, מראה טוב.
  $ 850 - 1,200

 115 - בקבוק 1 מאגנום
 שאטו גולן

אליעד 2002 מאגנום, בקבוק אחד, גובה צוואר, מראה מצוין. 

$ 350 - 500

116 - לוט 2 בקבוקי מאגנום
 שאטו גולן

 קברנה סוביניון 2009 מאגנום, בקבוק אחד, גובה צוואר, מראה טוב. 
קברנה סוביניון 2008 מאגנום, בקבוק אחד, גובה צוואר, מראה מצוין. 

$ 320 - 500

117 - בקבוק 1 מאגנום
 שאטו גולן

קברנה סוביניון 2004 מאגנום, בקבוק אחד, גובה צוואר, מראה מצוין. 

$ 250 - 350

118 - לוט 9 בקבוקים
 קלו דה גת 

סיקרא סירה 2007, 9 בקבוקים, גובה צוואר, מראה מצוין. 

$ 450 - 650

 119 - לוט 9 בקבוקים
 פלטר 

 קברנה פראנק t סלקשן 2007, 9 בקבוקים. 
גובה צוואר, מראה טוב, שלוש תוויות עם לכלוך.

$ 300 - 500

 120 - לוט 4 בקבוקים
 יקב רמת הגולן 

ירדן רום 2006, 4 בקבוקים, גובה טוב, תווית אחת מעט מוכתמת.

$ 250 - 350

121 - לוט 2 בקבוקים
יקב רמת הגולן 

ירדן רום 2008, 2 בקבוקים, גובה טוב, תווית אחת מעט מסומנת.

 $ 450 - 650

 122 - לוט 6 בקבוקים
 יקב רמת הגולן 

 ירדן מרלו 2005, כרם תל פארס, מהדורה מוגבלת, 6 בקבוקים. 
גובה טוב, התוויות מסומנות. 

$ 500 - 700 

 123 - לוט 2 בקבוקים
 יקב רמת הגולן 

ירדן סירה כרם תל פארס 2006, בקבוק אחד, גובה טוב, תווית מלוכלכת עם 
 כיתוב.

ירדן מרלו כרם אורטל 2004, בקבוק אחד, גובה צוואר, כיתוב על התווית בעט.

$  200 - 300

124 - לוט 2 בקבוקים
יקב רמת הגולן 

ירדן קצרין 2000, בקבוק אחד, גובה צוואר, תווית מלוכלכת.
ירדן קצרין 1996, בקבוק אחד, גובה צוואר, סימני גיל על התווית.

600-800

125 - בקבוק 1
יקב רמת הגולן 

ירדן קצרין 1996, בקבוק אחד, גובה צוואר, סימנים על התווית.
  $ 400 - 600

126 - לוט 2 בקבוקים
יקב רמת הגולן 

יקב רמת הגולן, יינות כרם יחיד מבציר 2001 המצוין.
ירדן קברנה סוביניון כרם אלרום 2001, בקבוק אחד, גובה צוואר, תווית מלוכלכת.

ירדן מרלו כרם אורטל 2001, בקבוק אחד, גובה צוואר, סימנים על התווית. 

$ 450 - 650

127 - לוט 2 בקבוקים
יקב רמת הגולן 

ירדן קברנה סוביניון 1995, בקבוק אחד, גובה צוואר נמוך, תווית מוכתמת, 
בציר כתוב ביד על התווית.

ירדן מרלו 1995, בקבוק אחד, גובה צוואר, תווית עליונה קרועה, בציר כתוב ביד 
על התווית.

$ 200 - 300 לוט מס׳ 125
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128 - לוט 5 בקבוקי מאגנום
יקב רמת הגולן

ירדן, מרלו 1992, 5  בק׳ מאגנום, גובה צוואר, סימנים על התויות, מראה טוב מאוד.

 $ 1,200 - 1,500

129 - לוט 5 בקבוקים
יקב רמת הגולן

ירדן קברנה סוביניון, תווית אומנות, 5 בקבוקים, גובה צוואר, מראה טוב. 

$ 800 - 1,200

130 - לוט 3 בקבוקים
יקב רמת הגולן 

ירדן קברנה סוביניון 1990, בקבוק אחד, גובה צוואר נמוך תווית מוכתמת.

ירדן קברנה סוביניניון 1993, בקבוק אחד, גובה צוואר, תווית מעט קרועה.

ירדן קברנה סוביניון 1999, בקבוק אחד, גובה צוואר נמוך תווית מוכתמת.

$ 400 - 600

131 - לוט 4 בקבוקים
יקב רמת הגולן 

ירדן מרלו 1989, 4 בקבוקים, 2 גובה צוואר, 2 גובה צוואר נמוך, תוויות מוכתמות, 
בציר כתוב ביד.

$ 400 - 600

132 - בקבוק 1
יקב רמת הגולן 

ירדן קברנה סוביניון 1985, בקבוק אחד, גובה מעט מתחת לצוואר, תווית 
מוכתמת עם מעט קרעים קטנים.

 $  400 - 600

133 - בקבוק 1
יקב רמת הגולן 

ירדן רום 2008, שני בקבוקים, גובה טוב, תווית אחת מעט מסומנת.

$ 450 - 650

ארצות הברית
134 - לוט 2 בקבוקים

opus one
napa california

אחד הבצירים הגדולים בעשורים האחרונים בקליפורניה.
opus one 1997, 2 בקבוקים, גובה צוואר, סימנים על התוויות. 

 $ 650 - 850

135 - בקבוק 1 מאגנום
opus one

napa, california
יין אלגנטי מבציר מאתגר בקליפורניה.

opus one 1983 - בקבוק מאגנום אחד, גובה צוואר נמוך, סימנים על התווית, 
WS 84 .קפסולה קצת קרועה

$ 500 - 700

136 - לוט 4 בקבוקים
robert Mondavi Winery

cabernet Sauvignon reserve napa Valley, california
WS 96, RP 92 .2004 – בקבוק אחד, גובה צוואר, סימנים על התווית

2001 – שני בקבוקים, גובה צוואר, תווית אחת מעט קרועה, סימנים על התוויות. 
WS 92, RP 94

WS 88, RP 89  .1998 – בקבוק אחד, גובה צוואר, סימנים על התווית

$ 700 - 1,000

137 - לוט 2 בקבוקים
robert Mondavi Winery

cabernet Sauvignon reserve napa Valley, california 1994
אחד הבצירים האגדיים בקליפורניה.

RP 97, WS 95

$ 600 - 800
לוט מס׳ 135
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בורגון 
אזור בורגון מורכב מאלפי מגדלים שונים אשר במקרים רבים הם בעלים של 
חלקות בכרמים שונים ברחבי בורגון,  החלקות הינן לעתים אף שורה בודדת 
בתוך כרם. חלק מכורמים אלו מייצרים יינות תחת שמם וחלקם מוכרים את 

הענבים או את היין אחרי תסיסות או לפני בקבוק לנגוסיאנטים.
וכן  האדומים   (8%) וגמאי   (35%) נואר  פינו  הינם  בבורגון  הנטועים  הזנים 
זנים  של  בודדים  אחוזים  לצד  הלבנים,   (6%) ואליגוטה   (49%) שרדונה 
הינו  המיוצר  היין  רוב  בבורגון  ועוד(.  בלאן  פינו  בלאן,  סוביניון  )כגון  נוספים 
יינות  כ-30%.  רק  מהווים  אדומים  יינות  הייצור.  מכלל  כ- 61%  עם  לבן 
 Cremant de( מבעבעים  יינות  מיוצרים  אף  ובבורגון  בודד  כאחוז  רוזה 

Bourgogne( המהווים כ-8% מכלל הייצור. 

 GeVrey chaMBertin
איך  )תלוי  קרו  גרנד  כרמי  ו-9  קרו  פרמייר  כרמי   26 שמברטן  ג’ברי  לכפר 
Cote de Nuits, מה שמציב  24 כרמי גראנד קרו באזור  מחלקים(, מתוך 
אותו בראש הרשימה מבחינת מספר כרמי הגראנד קרו באזור.  שטח כרמים 

אלו הינו כ-870 דונם.
ההסטוריה של הכפר ושל הכרמים שזורים זה בזה, כאשר הכרם המפורסם 
Chambertin נתן את שמו לשם הכפר בשנת 1847, ובכך פתח את המגמה 
Cote d’Or. מקור השם שמברטין הוא באיכר בשם ברטין, אשר  באזור ה- 
Bèze במהלך המאה ה-7,   נזירי  גפנים בסמוך לחלקה של  החליט לטעת 
 .Chambertin מהווים  ושמו  חלקה  כלומר   ,Champ של  השילוב  כאשר 
לחלקות  וחלוקתם  פומבית  במכירה  הכרמים  נמכרו  המהפיכה  לאחר 
ליינות  נפוליאון  של  אהבתו  מפורסמת  השנים.  עם  המשיכה  יותר  קטנות 
ומחירם.  למעמדם  שהוסיף  מה  שמברטין,  יינות  רק  שתה  שהוא  ונאמר 
  Chambertin לצרף  באזור  הנוספים  הכרמים  בעלי  החלו  השנים  במהלך 
לשם הכרם, דבר שתרם בעת הגדרת כרמי הגראנד קרו בשנות ה-30 של 

המאה ה-20.

138 - לוט 2 בקבוקי מאגנום
 louis Jadot 

chambertin Grand cru 2010 
 2 בקבוקים מאגנום, מצב רגיל, 2 תוויות עם מעט סימנים, מראה מצוין.

BH 93-96 .מבציר נהדר באזור

$ 800 - 1,200

139 - לוט 3 בקבוקים
 domaine des Varoilles 

charmes chambertin Grand cru 1996 
3 בקבוקים, גובה צוואר, תוויות עם סימנים.

$ 350 - 500

140 - לוט 3 בקבוקים
 domaine des Varoilles 

charmes chambertin Grand cru 1996 
3 בקבוקים, גובה צוואר, תוויות עם סימנים.

$ 350 - 500

141- לוט 2 בקבוקים
domaine Joseph roty

Gevrey chambertin ‘les Fontenys’ Premier cru 2003
2 בקבוקים,  מצב רגיל, תוויות מלוכלכות.

 $ 300 - 500

142 - לוט 4 בקבוקים
 domaine des Varoilles 

Gevrey chambertin clos des Varoilles Premier cru 1988 
ארבעה בקבוקים, גובה צוואר, סימני גיל על התוויות. 

$ 350 - 500

143 - לוט 4 בקבוקים
domaine dugat Py 

 Gevrey chambertin les evocelles 2004 
ארבעה בקבוקים, גובה צוואר, שתי תוויות קרועות, סימנים על התוויות.

$ 250 - 350

Morey St deniS
 Chambolle-ו  Gevrey Chambertin לכפרים  בסמוך  ממוקם  הכפר 
לצד  משמעותיים  לפחות  הכפר  כרמי  נחשבו  הדורות  לאורך   .Musigny
לכפרים  יחסית   .Musigny-ו  Chamebertin של  המפורסמים  הכרמים 
האחרים באזור, וכנראה הודות לעובדה כי יינות הכפר היו פחות מבוקשים 
באותה העת, בכפר מוריי סנט דניס היה אחוז יחסית גבוה של גמאי בכרמים 
עד לשלב מאוחר יחסית. רק בשנת 1927, יחסית מאוחר, צרפו את שם אחד 
Clos St Denis לשם הכפר הקיים מורה.  הם  הכרמים החשובים בכפר, 
 Morey Chambertin התלבטו לאורך שנים איזה שם לצרף ואפילו חשבו על
לבסוף,  הסכימו.   לא  ממש    Gevrey Chambertin בכפר  השכנים  אבל 
  .Morey St Denis השם  אומץ  הכנסייה,  של  הרצון  שביעות  חוסר  למרות 
כרמי היקב מונים ארבעה כרמי גרנד קרו: קלו דה לה רוש, קלו דה למברה, 
נטועים ב-24  דני.  מעבר לכך כרמי הכפר  וכמובן קלו סנט  קלו דו טארט 

כרמי פרמייר )כ-330 דונם( קרו וכן כ-640 דונם כרמי וילאג’. 

chaMBolle MuSiGny
יחסית  כיינות אלגנטיים במיוחד, עדינים  ידועים  יינות הכפר שמבול מוסיני 
ליינות וון רומנה או ג’ברה שמברטן אך עם זאת בעלי טעמים עזים. ככפרים 
הכפר  כרמי  ועמם  הכפר  אדמות  היו  ארוכים  דורות  לאורך  באזור,  אחרים 
תחת שליטת המנזרים באזור. כרם Musigny  הידוע לדוגמא נתרם לנזירים 
כל  הועברו  הצרפתית  המהפכה  לאחר   .1100 בשנת  כבר  הססטריאנים 
לאחר  פרטיות  לידיים  ומשם  המדינה  לרשות  והאצולה  הכנסייה  אדמות 
לאיכותי  נחשב    Bonnes Mares כרם  גם  פומביות של האדמות.  מכירות 
כרם   .Amoureuses וכן   Les Fuess כגון  בכפר  נוספים  כרמים  לצד 
כ-16  בחלקו,  שוכן  דונם   150 הינו  הכולל  שטחו  אשר   Bonens Mares
Morey St Denis  השכן. הקרקע בכפר שמבול מוסיני  דונם מתוכו בכפר 

מאופיינת באחוז יחסית נמוך של חמר ויחסית גבוה של גיר.  

144 - בקבוק 1 מאגנום
 louis Jadot 

Bonnes Mares Grand cru 2010 
 בקבוק מאגנום אחד, מצב רגיל, תווית עם מעט סימנים, מראה מצוין.

מהצד של שמבול מוסיני בכרם. 

$ 450 - 600

145 - בקבוק 1 מאגנום
 louis Jadot 

echezeaux Grand cru 2010 
בקבוק מאגנום , מצב רגיל,  תוויות נקיות, מראה מצוין.

$ 400 - 600

צרפת המשך
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VouGeot
הכפר ווג’ו הינו אחד הקטנים מבחינת ייצור יינות ומבחינת שטח כרמים. סך 
בלבד.  דונם  וחמישים  כמאה  על  עומד  והוילאג’  קרו  הפרמייר  כרמי  שטחי 
הכרם שהוקם בשנת 1112 היה מאוחד תחת בעלות הכנסייה עד המהפכה 
הצרפתית. לאחריה, עם מכירת הקרקעות והחלת חוקי הירושה הנפוליאונים 
פוצלה הבעלות בין דומיינים רבים. רק במאה ה-18 כאשר החלה להיווצר 

העדפה ליינות אדומים ניטע הפינו נואר. 

VoSne roManée
וון רומנה הינו אחד מכפרי היין החשובים בעולם. יינות הפינו נואר המיוצרים 
יינות מדהימים. בכפר שישה  מהכרמים החשובים בעולם לפינו נואר הינם 
הינם  הכרמים  נואי.  דה  בקוט  קרו  הגרנד  כרמי  וארבעת  עשרים  מתוך 
 Romanée Conti, La Tache, היין:  בעולם  ביותר  והמדוברים  החשובים 

 .Richbourg, Romanée St Vivant, La Romanée,  La Grand Rue
ההיסטוריה של יין בכפר הינה עשירה וכבר לפני המהפכה הצרפתית נכתב 
הכפר  כי  ידוע  וקסומים.  מיוחדים  יינות  רק  אלא  בכפר  רגילים  יינות  אין  כי 
 St היה קיים כבר במאה השישית אך הכרמים הגיעו עם הקמת המנזר של

Vivant בסוף המאה התשיעית.  

146 - בקבוק 1
domaine anne Gros 

richebourg Grand cru 2011 
 בקבוק אחד, מצב רגיל, תוויות מעט מלוכלכות, מראה מצוין.

מ-6 דונם בכרם מבוקש זה.

$ 500 - 700

147 - לוט 2 בקבוקים
 domaine Meo camuzet

 nuits St Georges 2005 - 2 בקבוקים, גובה טוב, תווית אחת קרועה 
בתחתית, מעט סימנים על תווית עליונה בבקבוק השני, מראה טוב מאוד.

$ 250 - 350

148 - לוט 2 בקבוקים
louis Jadot 

nuits St George clos des corvees Premier cru 1993 
2 בקבוקים, גובה צוואר, תוויות מראות את סימני הזמן.

$ 300 - 400

149 - לוט 6 בקבוקים
louis Jadot 

 nuits St George clos des corvees Premier cru 1992 
6 בקבוקים, גובה צוואר, כתמים על התוויות.

$ 350 - 500

150 - לוט 3 בקבוקים
domaine rapet

corton charlemagne Grand cru 1985
3 בקבוקים, גובה צוואר, תוויות מלוכלכות.  

$ 450 - 650

151 - לוט 4 בקבוקים
domaine louis Jadot 

Savigney les Beaune la dominode Premier cru 1993 
4 בקבוקים, גובה צוואר, כתמים על התוויות. 

$ 350 - 500

152 - לוט 6 בקבוקים
 louis Jadot domaine andre Gagey 

Beaune les chouacheaux Premier cru 1994 
6 בקבוקים, גובה צוואר, סימנים על התוויות.

$ 300 - 400

PuliGny Montrachet
ישנם  הכפר  כרמי  בתחומי  כאשר  כרמים,  דונם  כ-2,300  פוליני  לכפר 
 Chevalier Montrachet במלואם:  הלבנים  קרו  הגראנד  מכרמי  שניים 
הינו  קרו  הגראנד  כרמי  שטח   .Bienvenues Batard Montrachet וכן 
מתפתחת  פוליני  הכפר  חשיבות  מונראשה.  פוליני  תחת  סה”כ  דונם   325
במקביל לעלייה בחשיבות כרם  Montrachet  הידוע, השוכן בחלקו בשטח 
הכפר החל מהמאה ה-15. מחירו של יין מכרם זה היה שווה למחיר היינות 
במחירים  נמכרו  אחרים  לבנים  יינות  ה-18.  במאה  כבר  היקרים  האדומים 
נמוכים בהרבה. בשנת 1879 הוסיפו הכפרים שסאן ופוליני את שם הכרם 

המפורסם אשר הם חולקים ביניהם: מונראשה לשם הכפר. 

כרם Montrachet Grand Cru, בורגון

לוט מס׳ 150
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chaSSaGne Montrachet
הכפר חולק את מרבית כרמי הגראנד קרו אשר בתחומו עם הכפר השכן 
פוליני מונראשה. כרם הגראנד קרו היחיד אשר כולו בשטח שסאן מונראשה 
וליין  השרדונה  לענבי  העיקרי  המעבר   .Criots Batard Montrachet הינו 
לבן התרחש לאחר פגעי הפילוקסרה, בעת הנטיעה המחודשת של הכרמים.  
כרמי הכפר שסאן מונראשה ייחודיים עקב העובדה כי זהו הכפר היחיד אשר 
בו מאושר לייצר יינות פרמייר קרו לבנים וכן אדומים. לאחר מלחמת העולם 
השניה התעצם המעבר ליינות לבנים וכיום  מעל 60% מהיינות, ומעל 75% 
מיינות הפרמייר קרו הינם לבנים.  הסיבות לכך הן מובנות מאחר ומחיר היין 
הלבן הינו גבוה בהרבה.  כרמי הכפר שסאן מונאשה מונים כ-3,712 דונם. 
הוילאג’  כרמי  דונם.    1,412.5 על  כ-51 כרמי פרמייר קרו הנטועים  לכפר 

נטועים על פני כ-1,500 דונם. 

153 - לוט 2 בקבוקים
domaine Bouchard Pere & Fils 

Montrachet Grand cru 2006 
 2 בקבוקים, מצב רגיל, תוויות נקיות, מראה מצוין.

BH 97 .מ-8.9 דונם בבעלות הדומיין בצד של פוליני מונראשה בכרם

$ 650 - 850

154 - לוט 2 בקבוקים
Bouchard Pere & Fils 

Batard Montrachet Grand cru 2006 
 2 בקבוקים, מצב רגיל, תוויות נקיות, מראה מצוין.
BH 94 .מכרמים בצד של פוליני מונראשה בכרם

$ 450 - 650

155 - לוט 2 בקבוקים
Bouchard Pere & Fils 

Batard Montrachet Grand cru 2006 
 2 בקבוקים, מצב רגיל, תוויות נקיות, מראה מצוין.

BH 94  .מכרמים בצד של פוליני מונראשה בכרם

$ 450 - 650

156 - לוט 2 בקבוקים
domaine Bouchard Pere & Fils 

chevalier Montrachet la cabotte Grand cru 2006 
 2 בקבוקים, מצב רגיל, תוויות נקיות, מראה מצוין.

BH 96 .Montrachet מחלקה אשר היתה בעבר חלק מכרם

$ 500 - 700

157 - לוט 4 בקבוקים
 Olivier Leflaive Freres 

Batard Montrachet Grand cru 2011 
BH 90-93 .4 בקבוקים, מצב רגיל, תוויות נקיות, מראה מצוין

$ 750 - 1,000

158 - לוט 4 בקבוקים
 louis Jadot 

Meursault 1995 
4 בקבוקים, גובה צוואר, סימנים על התווית. 

$ 200 - 300

 159 - לוט 6 בקבוקים
domaine dugat Py 

Pommard la lavriere Vieilles Vignes 
 2004 – חמישה בקבוקים, גובה צוואר, שלוש תוויות קרועות, סימנים על התוויות. 

2005 – בקבוק אחד, סימנים על התווית, תווית קרועה מעט. 
$ 400 - 600

עמק הרון 
או  דרומית לבורגון נמצאים הכרמים של עמק הרון, אשר מתחילים פחות 
יותר בעיר Lyons ונמשכים עד Avignon. עמק הרון מתחלק לשני אזורים 
גדולים: עמק הרון הצפוני ועמק הרון הדרומי.  הרוב המכריע של יינות האזור 
אדום. אזור עמק הרון נחשב לאזור היין הראשון בצרפת. גם הרומאים וכמובן 
הכנסיה פיתחו את כרמי האזור. כבר במאה ה-18 היתה התיחסות לאזורים 

השונים בתוך עמק הרון. 
ישנן  עתיקה.  הינה  הרון  בעמק  יינות  וייצור  כרמים  נטיעת  של  ההיסטוריה 
לפני הספירה. הרומאים  כבר מהמאה הראשונה  יין  וייצור  לכרמים  עדויות 
נטעו כרמים בצפון עמק הרון עם הגיעם לאיזור. לאחר התפוררות האימפריה 
וישב  האפיפיורות  נחלקה  בה  בתקופה  באזור.  היינות  ייצור  נמשך  הרומית 
רבות  התפתחה   1309 בשנת  הרון  שבעמק   )Avignon( באביניון  אפיפיור 
והיינות.   הכרמים  בפיתוח  השקיעו  והאפיפיורים  האזור  יינות  של  הצריכה 
John XXII, השני מבין שבעת האפיפיורים שהתבססו באביניון,  האפיפיור 
בו   ,Chateauneuf du Pape נקרא  שכיום  במה  לעיר  מחוץ  ארמון  בנה 

מיוצרים חלק מהיינות המפורסמים של דרום עמק הרון.
כבר במאה ה-17 החלו להגדיר חוקי ייצור לאזורים בתוך עמק הרון ולבסוף 
החל משנת 1937, הודות למאמציו הבלתי נלאים של Baron le Roy,  הוכרו 

אזורי היין השונים בעמק הרון כ-AOC והוסדרו החוקים השונים בכל אזור. 

לוט מס׳ 167
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עמק הרון הצפוני 
את  לעבד  מקשה  אשר  דבר  הרון,  נהר  לאורך  תלולות  בגבעות  מאופיין 
פיזית קשה עקב העובדה ששימוש בכלים מכניים  ודורש עבודה  הכרמים 
הוא כמעט בלתי אפשרי. באזור זה מיוצרים יינות אדומים ולבנים, כאשר זן 
הענבים האדום המותר לגידול הינו סירה )Syrah(. הזנים הלבנים הינם ויונה, 

 .)Roussanne( ורוסאן )Marsanne( מרסאן ,)Viognier(

herMitaGe
אזור הרמיטאג’ הינו יחסית קטן, רק כ-1,350 דונם, הנטועים בעיקר סירה 
וכן מרסאן ורוסאן.  היינות האדומים מיוצרים מסירה עם אפשרות לשילוב 
של עד 15% מרסאן ורוסאן. היינות הלבנים מבוססים על מרסאן עם רוסאן. 
יינות הרמיטאג’ היו ידועים ברחבי צרפת והעולם  כבר במאה ה-18 וה-19 
ביותר.   היקרים  בורדו  יינות  למעט  האחרים  צרפת  יינות  מכל  יקרים  והיו 
מקור השם הרמיטאג’ הוא על פי האגדה על אביר שחזר ממסעות הצלב 
ובחר להתבודד )Ermite( על גבעת ההרמיטאג’. לא ברור מתי נוספה האות 
אשר  הם  לה,  הייחודי  והטרואר  ההרמיטאג’  גבעת  של  מיקומה  לשם.   H
דרומה  הפונה  הגבעה  על  הכרמים  הנפלאים.  היינות  ייצור  את  מאפשרים 
ומגינה  החום  את  השומרת  גרניט  אדמת  על  למדי  תלול  במדרון  נטועים 
על הפנים מהקור העז מאפשרים הבשלה של הענבים.  הגבעה מחולקת 
למספר מיקרו אקלימים ויש ייננים הבוחרים לייצר יינות מכרמים בודדים – 
single vineyard, על מנת להביא לידי ביטוי את איכויות הטרואר בכל חלקה, 
יינות עשירים ומרשימים. מנגד ישנם יצרנים המייצרים יינות המשלבים את 
יינות הרמיטאג’ הם  ואלגנטיים.  יינות הרמוניים  איכויות הטרוארים השונים, 

יינות המתפתחים לאורך שנים רבות. 

160 - לוט 4 בקבוקים
 e Guigal, ermitage ex Voto 2005 

 4 בקבוקים, מצב רגיל, 2 תוויות עם מעט סימנים, מראה מצוין.
RP 98+, WS 96

$ 1,400 - 1,800

161 - לוט 6 בקבוקים
 e Guigal, ermitage ex Voto 2006 

RP 95, WS 94 .6 בקבוקים, מצב רגיל, 6 תוויות עם מעט סימנים, מראה מצוין

$ 2,000 - 3,000

162 - לוט 2 בקבוקים
 e Guigal, ermitage ex Voto 2005

2 בקבוקים, מצב רגיל, מראה מצוין.
RP 98+, WS 96

$ 1,000 - 1,500

 163 - לוט 2 בקבוקים
M chapoutier 

hermitage Monier de la Sizeranne 1994 - 2 בקבוקים, גובה צוואר, 
סימנים על התוויות, מראה טוב מאוד.

$ 200 - 300

cote rôtie
אזור הקוט רוטי הינו אחד מהאזורים הקטנים בצפון עמק הרון עם כ-2,200 
הרון.  בעמק  יין  ייצרו  בו  הראשון  האזור  הנראה  ככל  זהו  כרמים.  דונם 
הרומאים פיתחו את האזור רבות במאה הראשונה לספירה, כולל החפירה 
מאפשר  אינו  החד  השיפוע  שכן  הגפנים  נטועות  עליהן  הטראסות  והקמת 

נטיעה אחרת. 
יינות הקוט רוטי זכו לתשומת לב מחודשת רק במאה ה-19 וה-20 לאחר 
האזור.  יינות  איכות  בקידום  עצום  חלק  גיגל  למשפחת  האפלסיון.  יצירת 
לעליית  הביאה  רוטי  הקוט  ליינות  המובילים  היין  מבקרי  של  הלב  תשומת 
האזור  כרמי  גיגל.  משפחת  של  ויניארד  הסינגל  יינות  של  חשיבותם 
בלונד  וקוט   )Cote Brune( ברון  קוט   – עיקריות  חטיבות  לשתי  מחולקים 
על  וסיד  חול  היא  הקרקע  בלונד  הקוט  של  בטראסות   .)Cote Blonde(
יינות  ברון חמר עשיר בברזל.   ואילו במדרונות של הקוט  גרניט  בסיס של 
לבלנד.   ויונייה   20% עד  להוסיף  אפשרות  עם  סירה  על  מבוססים  האזור 
מרוכזים  עשירים,  האזור  יינות  ויונייה.  לעתים  מוסיפים  בלונד  הקוט  באזור 
ועוצמתיים, יינות לטווח ארוך מאוד. בהשוואה ליינות ההרמיטאג’ מדובר על 

יינות טאניים יותר. 

164 - בקבוק 1
e Guigal

cote rôtie, la turque 2005 - בקבוק אחד, גובה טוב, מראה מצוין.
RP 100, WS 99

The 2005 Cote Rôtie la Turque is utterly profound, and a desert island 
wine if there ever was one. Crème de cassis, blackcurrants, chocolate, 
barbecued meats and bacon fat all literally soar from the glass of this 
full-bodied, structured, perfectly balanced Cote Rôtie that doesn’t 
have a hair out of place. It’s just now at the early stages of drinkability 
and will benefit from 2-4 more years in the cellar, and keep for 2-3 
decades after that.
Jeb Dunnuk, December 2016.

$ 550 - 700

165 - לוט 3 בקבוקים
שלושת היינות הגדולים של גיגל בבציר 2011:

cote rôtie la turque, 2011 - בקבוק אחד, גובה טוב, מעט סימנים על 
RP 97, WS 97 .התווית, מראה טוב מאוד

cote rôtie, la landonne, 2011 - בקבוק אחד, גובה טוב, 
RP 99, WS 98 .מראה מצוין

cote rôtie, la Mouline, 2011 - בקבוק אחד, גובה טוב, תווית מעט 
RP 98, WS 96 .מלוכלכת, מראה מצוין

$ 1,200 - 1,600

166 - בקבוק 1
 e Guigal, cote rotie, la turque 2008 

RP 91, WS 93 .בקבוק אחד, מצב רגיל, תווית נקיה, מראה מצוין

$ 350 - 450

167 - לוט 2 בקבוקים
 e Guigal, cote rotie, la Mouline 2008 

RP 89, WS 93 .2 בקבוקים, מצב רגיל, תוויות נקיות, מראה מצוין
$ 500 - 700

168 - בקבוק 1
e Guigal

 côte rôtie la landonne 2010
RP 100, WS 99 .בקבוק אחד, גובה מצוין, מראה מצוין

$ 600 - 800
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169 - בקבוק 1
e Guigal 

côte rôtie, château d’ampuis 2009 
RP 97, WS 96 .בקבוק אחד, גובה צוואר, מראה מצוין

$ 250 - 350

 170 - לוט 3 בקבוקים
M chapoutier 

cote rôtie Brune et Blonde 1993 - 3 בקבוקים, גובה צוואר, סימנים על 
התוויות, מראה טוב מאוד.

$ 280 - 350

171 - לוט 3 בקבוקים
M chapoutier 

cote rôtie Brune et Blonde 1994 - 3 בקבוקים, גובה צוואר, סימנים על 
התוויות, מראה טוב מאוד.

$ 300 - 400

עמק הרון הדרומי 
הוא  ביניהם  המפורסם  כאשר  האדומים,  יינותיו  בשל  בעיקר  ידוע  זה  אזור 
והזולים  הפשוטים  היינות  בגלל  וכן   ,Châteauneuf-du-Pape ספק  ללא 
קוט דה-רון )Cotes du Rhone(. באזור Châteauneuf-du-Pape )טירתו 
בצרפת.  האפיפיור  שהה  בה  לתקופה  מתייחס  האפיפיור(,  של  החדשה 
משתמשים  בפועל  אך  זה,  יין  להרכיב  יכולים  ענבים  זני   13 מ-  פחות  לא 
בעיקר בשלושה זני ענבים עיקריים: גרנאש )Grenache(  - הזן הדומיננטי 
בעמק הרון הדרומי, מורבד )Mourvedre( ו-סירה )Syrah(. יינות אלו בדרך 
ויכולים  אדמתיים  במיוחד,  ארומאטיים  גבוהה,  אלכוהול  תכולת  בעלי  כלל 
אזורי  ישנם  זה  באזור  גם  הצפוני  הרון  בעמק  כמו  רבות.  שנים  להתיישן 
Gigondas את  השאר  בין  הכוללים  מאוד  טובים  יינות  המייצרים   משנה 

 .Vacqueyras -ו

châteauneuF du PaPe
באזור זה בדרום עמק הרון מייצרים יינות עשירים במיוחד אותם ניתן לייצר 
משתמשים  בהם  העיקריים  הזנים  לשימוש.  המותרים  שונים  זנים  מ-13 
לייצור היינות האדומים הינם: גרנאש נואר, סירה, מורבדרה וסינסאו.  מעבר 
קליירט,  מוסקרדין,  נואר,  טרט  קונואז,  וקרס,  גם  לשימוש  מותרים  לכך 
פיקפול, פיקרדן, בורבולנק ורוסאן וכן גרנאש בלאנק.  מאחר ורשומים כאן 
14 זנים ולא 13, זה הזמן להסביר כי גרנאש נואר וגרנאש בלאנק נספרים 
יחד. גרנאש מהווה את הבסיס לרוב המכריע של יינות האזור והוא מתאים 
שני  ורוחות,  חום  עם  נהדר  מתמודד  והוא  מאחר  והקרקע  האקלים  לתנאי 
דברים אשר נפוצים מאוד באזור – רוחות המיסטרל המגיעות מצפון עמק 
הרון הינן רוחות חזקות והטמפרטורות באזור גבוהות מאוד.  באזור מייצרים 
מעט יין לבן - רק כ-7% מהיינות הם יינות לבנים. יינות אלו מיוצרים מגרנאש 

בלאנק, רוסאן, קליירט, פיקפול ובורבולנק. 
הקרקע באזור שאטונף מלאה בחלוקי נחל, אשר משמרים את חום השמש 
לשעות הקור בלילה.  לא כל כרמי האזור מלאים בחלוקי נחל, ישנם יקבים 
איכותיים ביותר אשר להם אין חלוק נחל אחד בכרם. אולם, זהו סימן ההיכר 
ורוב האזור מלא בחלוקי נחל.  שאטונף דו פאפ הינו האזור  הבולט לאזור 
הולכת  התעניינות  ישנה  האחרונים  בעשורים  הרון.  עמק  בדרום  הבולט 
של  נלהבות  ביקורות  לצד  העולם  ברחבי  יין  ואספני  אוהבי  בקרב  וגוברת 

מבקרי היין. היינות מרוכזים ועשירים. 

172 - לוט 6 בקבוקים
domaine Pierre usseglio

châteauneuf du Pape reserve des deux Frères 2005 - 6 בקבוקים, 
RP 98, WS 97 .גובה טוב, מראה מצוין

$ 800 - 1,200

173 - לוט 2 בקבוקים
domaine Pierre usseglio

יינות בציר 2005 הנפלא מדומיין משפחתי מיוחד זה: 
 châteauneuf du Pape cuvee Mon aïeul 2005 – בקבוק אחד, 

RP 94, WS 96 .גובה מצוין, מצב מצוין
châteauneuf du Pape reserve des deux Frères 2001  – בקבוק 

RP 98, WS 97 .אחד, גובה טוב, מראה מצוין

$ 300 - 400

174 - לוט 2 בקבוקים
 Châteauneuf du Pape -יינות בציר 2005 הנפלא משני דומיינים נהדרים ב

 domaine de Marcoux, châteauneuf du Pape Vieilles Vignes 2005
 RP 96+, WS 95 .בקבוק אחד, גובה מצוין, מצב מצוין –

 domaine de la Mordorée, châteauneuf du Pape cuvée de la
 RP 97, WS 95 .בקבוק אחד, גובה מצוין, מצב מצוין – reine de Boise 2005

$ 150 - 250

175 - לוט 6 בקבוקים
domaine de Marcoux

châteauneuf du Pape Vieilles Vignes 2007 - 6 בקבוקים, גובה טוב, 
RP 100, WS 95 .מראה מצוין

$ 900 - 1,200

לוט מס׳ 177
)מצולם אחד(
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176 - לוט 4 בקבוקים
ורטיקל מצוין של שאטו דה בוקסטל האגדי:

אחד היקבים האיקוניים של עמק הרון, יינות שאטו דה בוקסטל מייצגים את אזור 
שאטונף דו פאפ מצד אחד ומצד שני מיוצרים בצורה שונה משאר היינות באזור. 
château de Beaucastel châteauneuf du Pape 2014 - בקבוק אחד, 

RP 92, WS 91 .גובה טוב, מצב מצוין
château de Beaucastel châteauneuf du Pape 2013 - בקבוק אחד, 

 RP 93, WS 92 .גובה טוב, מצב מצוין
château de Beaucastel châteauneuf du Pape 2010 - בקבוק אחד, 

 RP 95, WS 96 .גובה טוב, מצב מצוין
château de Beaucastel châteauneuf du Pape 2005 - בקבוק אחד, 

RP 95, WS 96 .גובה טוב, מצב מצוין
 $ 500 - 700

177 - לוט 2 בקבוקים
היינות הגדולים של שאטו דה בוקסטל בבציר 2007, בציר יוצא דופן באזור.

château de Beaucastel châteauneuf du Pape 2007 - בקבוק אחד, 
RP 96, WS 96 .גובה טוב, מצב מצוין

 chateau de Beaucastel châteauneuf du Pape hommage a
Jacques Perrin Grande cuvee  2007 - בקבוק אחד, 

RP 100, WS 99 .גובה טוב, מצב מצוין

The star of the show was the 2007 Châteauneuf du Pape Hommage 
À Jacques Perrin, which in this vintage is a classic blend of 60% 
Mourvedre, 20% Syrah, and the rest Counoise and Grenache. Inky 
colored and insanely perfumed, with to-die-for notes of lavender, 
Provencal herbs, roasted meats, black cherries, truffle, crème de 
cassis and licorice, it flows onto the palate with massive concentration, 
a stunning mid-palate and a thick, rich texture that never gets heavy 
or cumbersome. This is blockbuster stuff that just could not get any 
better. Drink it anytime over the coming 3-4 decades. 
Jeb Dunnuk, February 2015

$ 500 - 700

178 - לוט 6 בקבוקים
château de Beaucastel

châteauneuf du Pape 1998 - 6 בקבוקים, גובה טוב, מצב מצוין, תוויות 
RP 93, WS 95 .מעט מוכתמות

$  650 - 850

179 - לוט 2 בקבוקים
יינות דומיין דו פגאו המיוחד בבציר 2007, הנהדר:

 ,domaine du Pegau châteauneuf du Pape cuvée réservée 2007
RP 95, WS 95 .בקבוק אחד, גובה טוב, מצב מצוין

 ,domaine du Pegau châteauneuf du Pape cuvée de capo 2007
RP 100, WS 96  .בקבוק אחד, גובה טוב, מצב מצוין

A deeper, richer version of the Cuvee Réservée, the 2007 Châteauneuf 
du Pape Cuvee da Capo is one of the more youthful, concentrated 
wines of the vintage. Coming primarily from the la Crau lieu-dit 
and over 90% Grenache, aged in an old foudre, its deep ruby color 
is followed by a bonafide smorgasbord of Provencal aromas and 
flavors of garrigue, cured meats, incense, beef blood, black currants 
and pepper. While a full-bodied, incredibly concentrated, rich and 
unctuous wine, it carries its wealth of fruit and mid-palate density with 
incredible elegance and purity, with a seamless texture, no hard edges 
and a finish that won't quit. The 2007 is more elegant and seamless 
than both the 1998 and 2003, with an incredible sweetness of tannin. 
Nevertheless, it still needs another 2-4 years of bottle age and will 
blow your mind over the following 10-15 years.
Jeb Dunnuk, February 2017

$ 450 - 600

כרמי Gigondas בעמק הרון

לוט מס׳ 179
)מצולם אחד(
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180 - לוט 6 בקבוקים
 domaine du Pegau

châteauneuf du Pape cuvée réservée 2003
RP 98, WS 95  .6 בקבוקים, גובה טוב, מראה מצוין

$ 500 - 700

181 - לוט 2 בקבוקים
יינות דומיין דו פגאו הייחודי 

 domaine du Pegau châteauneuf du Pape cuvée réservée 2012
RP 94-96, WS 93 .בקבוק אחד, גובה טוב, מצב מצוין

 domaine du Pegau châteauneuf du Pape cuvée réservée 2009
RP 98, WS 95 .בקבוק אחד, גובה טוב, מצב מצוין

$ 200 - 300

182 - לוט 2 בקבוקים
domaine du Vieux telegraphe, châteauneuf du Pape la crau 2010

 RP 97, WS 96 .בקבוק אחד, גובה מצוין, מצב מצוין
 domaine roger Sabon, châteauneuf du Pape cuvée Prestige

 RP 93, WS 93 .2011 – בקבוק אחד, גובה מצוין, מצב מצוין
$ 200 - 300

183 - לוט 4 בקבוקים
מבחר יינות נהדר מבציר 2007 הנפלא בשאטונף דו פאפ:

 domaine de Marcoux, châteauneuf du Pape Vieilles Vignes 2007
 RP 100, WS 95 .בקבוק אחד, גובה מצוין, מצב מצוין

 domaine de la Mordorée, châteauneuf du Pape cuvée de la
 RP 97, WS 96 .בקבוק אחד, גובה מצוין, מצב מצוין – reine de Boise 2007
  domaine du Vieux telegraphe, châteauneuf du Pape la crau 2007

 RP 96+, WS 95 .בקבוק אחד, גובה מצוין, מצב מצוין
  domaine roger Sabon, châteauneuf du Pape cuvée Prestige 2007

 RP 95, WS 92 .בקבוק אחד, גובה מצוין, מצב מצוין

$ 450 - 600

chaMPaGne
ה-18  במאה  כבר  בעולם.  הטובים  המבעבעים  היינות  את  מייצר  שמפיין  אזור 
המוכרות  הייצור  צורות  התפתחו  ה-19  במאה  העולם.  ברחבי  אלו  יינות  נודעו 
וכן כ-4,650 מגדלים המייצרים  ישנם בשמפיין כ-350 בתי שמפניה  כיום  לנו. 

שמפניה. מעבר לכך ישנם מעל 40 קואופרטיבים. 
אשר  כפרים   17 ישנם  חלקות.  תת  מ-275,000  ליותר  מחולקים  הכרמים 
25 כפרים אשר כרמיהם מוגדרים כפרמייר  כרמיהם מוגדרים כגראנד קרו וכן 
מכלל  לשליש  במעל  הנטוע  נואר  פינו  הינם:  לשימוש  המותרים  הזנים  קרו. 
הכרמים.  פינו מיוניאר הנטוע גם ב-32% משטח הכרמים. שרדונה, הנטוע ב 
וארבאן.  גרי  פינו  בלאן,  פינו  מסלייר,  פטיט  לכך  ומעבר  הכרמים  משטח   30%
השמפניות מיוצרות מרמת ה-NV עליהן לא מצוינות שנת הבציר. מינימום היישון 
מיושנת  הבציר  שנת  מצויינת  עליה  שמפנייה  חודשים.   15 הינו  כזו  לשמפנייה 
לפחות שלוש שנים, כאשר בקבוקים מיוחדים מיושנים גם עד לשבע שנים. סוגי 
שמפניות שונים הינם בלאן דה בלאן המיוצרת משרדונה בלבד, בלאן דה נואר 
המיוצרת מענבי פינו נואר ו/או פינו מיוניאר, רוזה, ברוט, אקסטרא ברוט וכן ישנן 

שמפניות דמי סק בעלות מתיקות גבוהה יותר.  

184 - לוט 3 בקבוקים
louis roederer

cristal champagne 1978
3 בקבוקים, גובה כתפיים, צבע זהוב עמוק, תוויות מלוכלכות.

$ 1,400 - 1,800

185 - בקבוק 1
Moet & chandon

 dom Perignon 1985 - בקבוק אחד, אריזה מקורית, תווית מושלמת, 
גובה צוואר.

$ 300 - 500

alSace
אזור אלזאס נמצא בצפון מזרח צרפת, מוגן על ידי הרי ה- Vosges במערבו 
וכ-890  כורמים   4,400 מייצרים  באלזאס  הריין.  ולנהר  הגרמני  לגבול  וצמוד 
יצרנים יינות מכרמים הנטועים על פני כ-155,000 דונם בכ-119 כפרים שונים.  
מעבר לכך יש לציין כי רק 200 יצרנים אחראים ל-90% מכלל היינות המיוצרים 

באזור וכי רק כ-1,800 כורמים עובדים על שטח הגדול מ-20 דונם.
מגוון  מייצרים  רבים  ביקבים  לבנים.  הינם  באלזאס  המיוצרים  מהיינות   90%
לבנים  יינות  מפיקים  באזור  שונים.  יינות   30 עד   20 לעתים  יינות,  של  רחב 
ענבים הדומים לאלה הנמצאים  מזני  כולו,  ובעולם  ביותר בצרפת  מהטובים 
סילבנר,  גוורצטרמינר,  פינו-גרי,  טוקאי  ריזלינג,  היתר  בין  וכוללים  בגרמניה 

מוסקט  ופינו- בלאן. 

186 - לוט 3 בקבוקים
hugel

ורטיקל ייחודי המאפשר לטעום לאורך כשלושים שנה את אחד היינות הטובים 
באלזאס , בקבוקי 750 מ"ל:

Gewurztraminer Selection de Grains nobles 2005 - בקבוק אחד, 
גובה טוב, עטוף פלסטיק מהיקב, מראה מצוין. 

Gewurztraminer Selection de Grains nobles 1990 – בקבוק אחד, 
גובה טוב, מראה טוב.

Gewurztraminer Selection de Grains nobles 1976 – בקבוק אחד, 
גובה טוב, תווית מעט מלוכלכת.

 $ 400 - 600

187 - לוט 3 בקבוקים
hugel

Gewurztraminer Selection de Grains nobles 1998 – 3 בקבוקים, 
375 מ"ל – גובה טוב, תוויות נקיות, עיטוף מהיקב. 
  $ 100 - 150

188 - לוט 3 בקבוקים קטנים
 domaine Zind humbrecht

riesling Brand turckheim Grand cru 2009 Vielles Vignes
3 בקבוקים, 375 מ"ל, גובה טוב, תוויות נקיות, מראה מצוין.

 $ 100 - 150

189 - לוט 3 בקבוקים קטנים
 domaine Zind humbrecht

 Gewurztraminer clos Windsbuhl Grand cru 2009
3 בקבוקים, 375 מ"ל, גובה טוב, תוויות נקיות, מראה מצוין.

 $ 100 - 150

לוט מס׳ 184



מרתף Louis Roederer, סיבוב בקבוקי השמפניה בצורה המסורתית
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איטליה התברכה במגוון אדיר של זנים, אזורי יין, מסורות, יקבים ושיטות 

ולסדר  למסורות  לחוקים,  מעבר  בולטת,  באיטליה  היצירתיות  יצור. 

האזורי. יינות איטליה מדגימים את היופי שבייצור יין. 

היין  חוקי  פי  על  לשימוש  מותרים   365 )מעל  הזנים  של  האדיר  המגוון 

ובפועל מעל אלף זנים בכרמים( והפסיפס הנפלא של מסורות אזוריות 

ועל הנסיכויות ששלטו באזורים  נבנו על ההיסטוריה של איטליה  אשר 

השונים, יצרו אזורי יין מובחנים וברורים עם יינות מגוונים ולרוב מרשימים.  

הגבעות,  ההרים,  של  השילוב  ליין;  נפלאה  איטליה  של  הגיאוגראפיה 

אדמות הגיר, הטוף והבזלת הפזורים, והטרוארים המגוונים באזורי היין 

השונים מאפשרים יצירת יינות מובחנים ומיוחדים בכל אזור. 

התפתחות תעשיית היין המודרנית באיטליה הינה מאוחרת יחסית ועד 

יינותיהם.  היו היקבים אשר בקבקו את  לפני כמה עשורים עוד מעטים 

ידי  רוב הכורמים שלחו את היינות למכירה ומשלוח לרחבי העולם על 

יקבים גדולים. בעשורים האחרונים ישנו מעבר חד משמעי ליצירת יינות 

איכותיים. הדגש עבר מייצור כמותי לאיכותי והפעילות מהכרם ועד ליקב 

מקדמת בכל אזורי היין באיטליה ייצור יינות איכותיים. 

אזורי יין כגון ברולו וברברסקו שבפיאמונטה, מונטאלצ'ינו, מונטפולצ'אנו 

שבוונטו  קלאסיקו  וולפוליצ'לה  לצד  שבטוסקנה,  קלאסיקו  וקיאנטי 

בעולם.  ומהחשובים  באיטליה  החשובים  כאזורים  מעמדם  את  ביססו 

אלטו  אברוצו,  אומבריה,  כגון,  אחרים  רבים  יין  אזורי  פורחים  לצדם 

אדיג'ה, פריולי, סיציליה ועוד. 

איטליה
כרמי הכפר סרלונגה ד'אלבה, פיאמונטה
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הלנגה
ובו מיוצרים חלק  אזור הלנגה ממוקם בחלק הדרומי של פיאמונטה, 
מהיינות הטובים ביותר באיטליה מזן הנביולו - ברולו )Barolo( ו- ברברסקו 
)Barbaresco(. יינות אלו הם יינות בעלי חיים ארוכים, מורכבים, טאניים 
מאוד בצעירותם. פיאמונטה מגלמת בתוכה את הרומנטיקה בעולם היין. 
עולמם של יצרנים קטנים, משפחתיים ושזורים במאבק חסר פשרות לייצור 

יין ברמה הגבוהה ביותר.
זני הענבי האדומים החשובים באזור הלנגה הינם הנביולו, הברברה 
והדולצ’טו. מענבי הנביולו, בדומה לאזור הקוט ד’אור שבבורגון, הכמויות 
המיוצרות הינן מזעריות וכל יצרן מייצר מספר מועט יחסית של יין מכל כרם.

ברברסקו 
אזור ברברסקו, הנטוע בעיקר נביולו, הינו אחד מאזורי היין החשובים 
 של איטליה לצד ברולו הסמוך. בשטח פיאמונטה בכלל הנביולו נטוע רק 
בכ-3% משטח הכרמים, אולם בברברסקו הוא הזן הדומיננטי בכרמים 

מסביב לכפר ברברסקו עצמו.
ההתפתחות של ברברסקו בתור אזור ייחודי הגיעה לאחר אזור ברולו. 
יין משמעותי,  גם במהלך המאה ה-19 כאשר ברולו כבר הפך לאזור 
 . ברולו ינות  י עם  לבלנדים  הטוב  במקרה  שמשו  ברברסקו  ינות   י
בעשורים האחרונים ממשיכים ומגלים את הטרואר הטוב ביותר לנביולו 
באזור ומפתחים כרמים יחידים איכותיים בכל רחבי ברברסקו. הקירבה של 
הכרמים לנהר מביאה להבשלה מהירה מעט יותר בברברסקו מאשר ברולו.  

ככלל, יינות ברברסקו יוצאים לשוק שנה לפני יינות ברולו. 
ברולו או ברברסקו בעבר היוו שילוב של מגוון כרמים ואזורי גידול בתוך 
האפלסיון הכללי במטרה לייצג את ברולו או ברברסקו בכלל. במהלך שנות 
הששים ויותר מכך בשנות השבעים והשמונים התפתחה מסורת של ייצור 
יינות כרם יחיד מהכרמים הבולטים של האזורים. כיום ישנם יצרנים רבים 
המייצרים ברולו או ברברסקו כללי ומעליו סדרה של יינות כרם יחיד. מנגד 
ישנם עדיין יצרנים המאמינים כי הברולו הכללי הינו המייצג בצורה היפה 

ביותר את הטרואר הנפלא של ברולו או ברברסקו. 

190 - לוט 6 בקבוקים
Gaja 

Barbaresco 2005 
6 בקבוקים, גובה טוב, תוויות מעט מלוכלכות.

RP 94, WS 92, RP 94, WS 92

$ 700 - 900

191 - לוט 6 בקבוקים
 Gaja 

Barbaresco 2005 
RP 94, WS 92 .6 בקבוקים, גובה טוב, תוויות מעט מלוכלכות 

RP 94, WS 92
$ 700 - 900

192 - לוט 2 בקבוקים
 Gaja 

Barbaresco 2005 
 2 בקבוקים, גובה צוואר, תוויות מעט מלוכלכות.

RP 94, WS 92

$ 250 - 350

193 - לוט 3 בקבוקים
Gaja 

Sori San lorenzo 
ורטיקל יוצא דופן של אחד היינות האייקונים באיטליה. הסינגל ויניארד הראשון 

 Sori Tildin, של גאיה. מבין שלושת הסינגל ויניארדים בחשובים של היקב
 Costa Russi, Sori San Lorenzo הינו בעל המבנה הטאני והעשיר יחסית. 
RP 94, WS 93 .2006 - גובה צוואר גבוה, תווית מעט פגומה עם סימנים, מראה טוב 
RP 98, WS 93 .2004 - גובה צוואר גבוה, תווית מעט מלוכלכת, מראה מצוין 

RP 94, WS 93 .1999 - גובה צוואר גבוה, מעט סימנים על התווית, מראה מצוין
$  900 - 1,200

194 - בקבוק 1
הזדמנות ליהנות  מאחד מיינות כרם יחיד  של גאיה מאזור ברולו בבציר 2004 

 הנהדר. 
Gaja, conteisa 2004 - בקבוק אחד, מצב צוואר רגיל, תווית מעט מלוכלכת, 

RP 94, WS 92 .מראה מצוין
$ 350 - 450

195 - לוט 2 בקבוקים
Gaja 

costa russi 2004 
 2 בקבוקים, מצב רגיל, תוויות נקיות, מראה מצוין. 

RP 95, WS 97
$ 550 - 750

196 - לוט 11 בקבוקים
 Pio cesare 

Barbaresco 2004
 11 בקבוקים, גובה צוואר, תוויות מעט מלוכלכות.

RP 92, WS 92
$ 400 - 600

לוט מס׳ 193
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ברולו 
 Barolo, La Mora, Serralunga :אזור ברולו הקלאסי כלל חמישה כפרים
נוספו  השנים  עם   .Castiglione Falleto וכן   d’Alba, Monfote d’Alba
כפרים נוספים לאזור והוא הורחב, אבל גם כיום מעל 87% מייצור הברולו 
DOCG מגיע מכרמי חמשת הכפרים המקוריים. הכפרים אשר נוספו בשנת 
1909 הינם Novello, Grinzane Cavour  וכן Verduno. לאחר מכן הוסיפו 
דירוג  מערכת  אין  באזור   .Cherasco וכן   Roddi, Diano d’Alba את  גם 
רשמית לכרמים, אולם לאחר עשרות ומאות שנים ניתן להצביע על הטרואר 
עשויים  כורמים  מספר  השכנה,  בברברסקו  כמו  בברולו,  גם  ביותר.  הטוב 

לחלוק כרם יחיד כמו בבורגון. 

197 - לוט 2 בקבוקים
Poderi aldo conterno 

Barolo cicala 2011 
 2 בקבוקים, מצב רגיל, תוויות מעט מלוכלכות, מראה מצוין.

RP 93+, WS 93
$ 450 - 650

198 - בקבוק 1
Poderi aldo conterno 

Barolo romirasco 2011 
חלקת רומירסקו בבוסיה מציגה יינות אלגנטיים במיוחד, הרמוניים. 
בציר 2011 הקר יחסית, הביא עמו יינות נפלאים מחלקה ידועה זו. 

 פרי נקי וטהור ואיזון מצוין. היין יתיישן עוד שנים רבות. 
RP 95, WS 93 .בקבוק אחד, מצב רגיל, תווית מעט מלוכלכת, מראה מצוין

$ 250 - 350

199 - לוט 3 בקבוקים
Poderi aldo conterno 

Barolo cicala 2013 
RP 95, WS 94 .3 בקבוקים, מצב רגיל, תוויות מעט מלוכלכות, מראה מצוין

$ 350 - 450

 200 - לוט 2 בקבוקים 
Poderi aldo conterno 

Barolo cicala 2006 - בק׳ אחד, מצב רגיל, 
RP 94, WS 94  .תווית מעט מלוכלכת, מראה מצוין 

Barolo cicala 2007 - בק׳ אחד, מצב רגיל, תווית מעט מלוכלכת, מראה מצוין.
RP 94, WS 95

$ 300 - 400

201 - לוט 2 בקבוקים
Poderi aldo conterno 

Barolo colonnello 2013 
RP 93, WS 92 .2 בקבוקים, מצב רגיל, תוויות מעט מלוכלכות, מראה מצוין

$ 200 - 300

202 - לוט 2 בקבוקים
Poderi aldo conterno 

Barolo riserva Granbussia 2006 
אחד היינות החשובים בפיאמונטה, יין המשלב את החלקות השונות של אלדו 
קונטרנו בבוסיה ומציג את היופי והאיזון שביינות ברולו. ליין אף שמיימי, אשר 

 הולך ומתפתח לאורך זמן רב. יין עדין ואלגנטי אך עם זאת עשיר ומלא. 
RP 97, WS 97 .2 בקבוקים, מצב רגיל, תוויות מעט מלוכלכות, מראה טוב

$ 600 - 800

203 - לוט 2 בקבוקים
domenico clerico 

RP 97 .בק׳ אחד, מראה מצוין - Barolo Per cristina 2004 
Barolo ciabot Mentin Ginestra 2007  - בק׳ אחד, סימנים על התווית, 

RP 98 .מראה מצוין

$ 300 - 400

 204 - לוט 3 בקבוקים
Paolo Scavino 

RP 95, WS 94 .2 בקבוקים, מראה מצוין - Barolo Bric del Fiasc 2006 
Barolo rocche dell’annunziatia reserva 2007 - בק׳ אחד, מראה 

 RP 95, WS 91 .מצוין 

$ 350 - 450

205 - לוט 4 בקבוקים
luciano Sandrone 

Barolo le Vigne 2008 - בק׳ אחד, מצב רגיל, סימנים על התווית, 
RP 93, WS 95 .מראה מצוין 

RP 94, WS 92 .2 בקבוקים, מצב רגיל, מראה מצוין - Barolo le Vigne 2011 
RP 97, WS 93 .בק׳ אחד, מצב רגיל, מראה מצוין - Barolo le Vigne 2012

$ 500 - 700

206 - לוט 3 בקבוקים
luciano Sandrone 

Barolo cannubi Boschis 2011 - 2 בקבוקים, מצב רגיל, 
RP 95, WS 94 .מראה מצוין 

 Barolo cannubi Boschis 2012 - בק׳ אחד, מצב רגיל, מראה מצוין.
RP 94, WS 93

$ 450 - 600

לוט מס׳ 206
)מצולם אחד(
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207 - לוט 5 בקבוקים
 Vietti 

 Barolo Brunate 2008 - 2 בקבוקים, מצב רגיל, תוויות מעט מלוכלכות, 
RP 93, WS 92 .מראה טוב 

 Barolo lazzarito 2008 - 3 בקבוקים, מצב רגיל, תווית אחת מעט מלוכלכת, 
RP 93+, WS 92 .מראה מצוין

$ 750 - 1,000

208 - לוט 2 בקבוקים
 Vietti 

Barolo Brunate 2008 - בק׳ אחד, מצב רגיל, תווית מעט מלוכלכת, מראה 
RP 93, WS 92 .טוב 

Barolo rocche di castiglione 2008 - בק׳ אחד, מצב רגיל, מראה מצוין.
RP 95, WS 95

$ 400 - 600

209 - לוט 4 בקבוקים
 Vietti 

Barolo Brunate 2012 - בק׳ אחד, מצב רגיל, תווית מעט מלוכלכת, 
RP 95, WS 92 .מראה טוב 

 Barolo lazzarito 2012 - 2 בקבוקים, מצב רגיל, תוויות מעט מלוכלכות, 
RP 94, WS 93 .מראה מצוין 

Barolo rocche di castiglione 2012 - בק׳ אחד, מצב רגיל, תווית מעט 
RP 94, WS 94 .מלוכלכת, מראה מצוין

$ 850 - 1,200

210 - לוט 9 בקבוקים
Pio cesare Barolo 2003

 9 בקבוקים, גובה צוואר, תוויות מעט מלוכלכות, קרעים בקצוות ב-6 תוויות.
RP 91, WS 92

$ 350 - 500

טוסקנה
היין העיקרי  אזור טוסקנה, הנמצא במרכז איטליה, מפורסם לא רק בגלל 
המיוצר בו, הקיאנטי הברונלו די מונטאלצ’ינו והוינו נובילה די מונטפולצ’אנו 
בין היתר, אלא גם בגלל יופיו, האוכל המעולה, שמן הזית ועוד ועוד. במחוז 
טוסקנה קם דור חדש של יצרני יין צעירים מוכשרים ויצירתיים. טוסקנה, יחד 

עם פיאמונטה מהוות את הבסיס למעמדה של איטליה בעולם היין. 
בטוסקנה מצויים 6 מאזורי ה DOCG )מתוך כחמישים בכל רחבי איטליה( 
טאבולה”(   דא  )“ויני  השולחניים  מהיינות  רבים  של  היווסדם  מקום  גם  וכאן 

ויינות ה IGT המוערכים של איטליה. 
היוונים,  מימי  החל  וארוכה;  עשירה  יין  כאזור  טוסקנה  של  ההיסטוריה 
על  יחסית  הרב  הפירוט  באזור.  יין  ייצרו  אשר  והאטרוסקים  הרומאים, 
ולחשיבות  למעמדה  הודות  התפתח  טוסקנה  של  הייננית  ההיסטוריה 

הנסיכויות פירנצה וסיינה בין היתר בהיסטוריה של איטליה בכלל.

החוף הטוסקני 
הברון  ידי  על  בולגרי  באזור  יקב  ולבנות  כרמים  לטעת  כושל  ניסיון  לאחר 
העשרים,  המאה  של  הארבעים  בשנות  ה-19,  המאה  במהלך  ריקאסולי 
נטע המרקז אינססה דלה רוקטה כרמי קברנה סוביניון מאחר ושאף לייצר 
החלו  אנטינורי  משפחת  בני  אחייניו,   בבורדו.  המדוק  ליינות  הדומים  יינות 
 DOC-לשווק את היין בבציר 1968. יין זה עתיד היה לקרוא תיגר על שיטת ה
באיטליה ולשנותה בסופו של דבר. בשנות השמונים החל לודוקיבו אנטינורי 
לטעת את כרמי אורנלייה סמוך יותר לים מתוך אמונה כי הקרבה לים תסייע 
החשובים  מהיקבים  אחד  הינו  אורנלייה  כיום  יותר.  איכותיים  יינות  ביצירת 

בעולם. 
 DOC-ה ויינות  סוביניון  לקברנה  במיוחד  כמתאימים  התגלו  בולגרי  כרמי 
בבולגרי מיוצרים ממרלו, קברנה סוביניון וסנג’ובזה. בעבר לא ניתן היה ליייצר 
יין מזן בודד אולם לאחרונה שונו חוקי ה-DOC וכיום יינות אלו מוגדרים אף 
הם ביינות DOC. בחלק הדרומי של בולגרי לכיוון Val di Cornia DOC ניתן 

למצוא אדמה עם אחוז חמר גבוה יותר, הנהדרת למרלו.

211 - לוט 6 בקבוקים
tenuta San Guido 

Bolgheri Sassicaia 2006, ההיסטוריה של היין האיטלקי הושפעה רבות 
מיינות סאסיקאיה. התעוזה, המסירות וההתמדה אשר הביאו עמם יינות ברמה 

הגבוהה ביותר לאורך שנים רבות, מזנים חדשים ושיטות מודרניות, הביאו 
 לשינויים מרחיקי לכת בהגדרות באיטליה. 

 6 בקבוקים, גובה צוואר, חלק מהתוויות מעט מלוכלכות.
RP 96, WS 94  .אחד היינות הגדולים של טוסקנה, חלוץ אזור בולגרי

$ 650 - 850

 212 - לוט 6 בקבוקים
tenuta San Guido Bolgheri Sassicaia 2006

RP 96, WS 94 .6 בקבוקים, גובה צוואר, חלק מהתוויות מעט מלוכלכות

$ 650 - 850

כרם Valmaggiore של לוצ'אנו סנדרונה, פיאמונטה
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213 - לוט 3 בקבוקים
tenuta dell’ornellaia 

ornellaia Bolgheri doc Superiore 2011 - בק׳ אחד, גובה טוב, תוית 
RP 94, WS 96 .נקיה, מראה מצוין 

ornellaia Bolgheri doc Superiore 2012 - בק׳ אחד, גובה טוב, תוית 
RP 94, WS 93 .נקיה, מראה מצוין 

ornellaia Bolgheri doc Superiore 2013 - בק׳ אחד, גובה טוב, תוית 
RP 96, WS 93  .נקיה, מראה מצוין

$ 700 - 900

214 - לוט 2 בקבוקים
tenuta dell’ornellaia 

ornellaia Bolgheri doc Superiore 2009 - בק׳ אחד, גובה טוב, תוית 
RP 97, WS 94 .נקיה, מראה מצוין 

ornellaia Bolgheri doc Superiore 2006 - בק׳ אחד, גובה טוב, תוית 
RP 97, WS 95 .נקיה, מראה מצוין

$ 550 - 700

215 - לוט 2 בקבוקים
Marchesi antinori

tignanello toscana iGt 2006 - 2 בקבוקים, גובה טוב, תוית נקיה, מראה 
RP 92, WS 93 .מצוין

$ 200 - 300

216 - לוט 6 בקבוקים
Banfi, Excelsus 2004 - 6 בקבוקים, גובה צוואר, תווית אחת מעט מלוכלכת.

$ 300 - 400

217 - בקבוק 1
Gaja, ca’Marcanda 

Gaja, ca’Marcanda Magari 2010 - בק׳ אחד, גובה טוב, תוית נקיה, 
מראה מצוין.

$ 40 - 60

218 - בקבוק 1
castellare di castellina 

Sodi di San niccolo 2012 - בק׳ אחד, גובה טוב, תוית נקיה, 
RP 95, WS 92 .מראה מצוין 

Poggio ai Merli 2013 - בק׳ אחד, גובה טוב, תוית נקיה, מראה מצוין.
RP 93, WS 90

$ 120 - 180

מונטאלצ’ינו
מונטאל’צינו  די  ברונלו  יינות  מייצרים את  מונטאלצ’ינו, בה  ההיסטוריה של 
הגדולים ארוכה במיוחד. ידוע כי כבר במאה ה-14 נקראו יינות האזור ברונלו. 
36,000 דונם  240,000 דונם מתוכם  אזור מונטלאצ’ינו נפרש על פני מעל 

כרמים )כ-15%(. באזור גם כרמי זיתים רבים ויערות נרחבים. 
מכירים  שאנו  כפי  הברונלו  ייצור  מסורת  התפתחה  ה-19  המאה  במהלך 
הברונלו  או  גרוסו  הסנגו’בזה  את  משלבים  היצרנים  היו  בעבר  כיום.  אותה 
ומלאים  יינות עשירים  לייצר  נוספים על מנת  זנים  כפי שנקרא לעתים עם 
האזור  של  היין  חוקי  על  התעקש   Ferruccio Biondi-Santi אולם  יותר, 
היחיד  יהיה  שהזן  כך  על  וכן  גרוסו  הסנגובזה  של  הייחודי  בקלון  שימוש   -
בשימוש ליינות ברונלו די מונטאלצ’ינו. משנתו גם גרסה כי יש צורך ביישון 

ארוך )חמש שנים בהתחלה(. 
עם השנים השתנו חוקי היין של האזור. כיום זמן היישון המינימאלי בחביות 
ירד לשנתיים בלבד עם זמן יישון נוסף בבקבוק. רוב היצרנים עדיין מיישנים 
ליישן את  ביותר ממשיכים  והמסורתיים  יותר  זמן ארוך  היינות בחביות  את 

היינות בחביות הגדולות המסורתיות כחמש שנים. 
יש המאמינים כי לטרואר הנהדר של מונטאלצ’ינו יש השפעה גדולה בהרבה 
השמש  שעות  הנהדר,  האקלים  הספציפי.  הקלון  מאשר  היינות  איכות  על 
הרבות בשילוב עם הרוח הקרירה מכיוון הים, הבדלי הטמפרטורה הגדולים 
משתלבים  בטוסקנה  אחרים  לאזורים  ביחס  הגשם  ומיעוט  ולילה  יום  בין 

ויוצרים בית גידול נהדר לסנג’ובזה. 

219 - לוט 6 בקבוקים
 Frescobaldi 

castlgiocondo Brunello di Montalcino 2003 - 6 בקבוקים, גובה צוואר, 
 WS 90 .תווית מעט מלוכלכת

$ 250 - 350

כרמי יקב Tenuta delll'Ornellaia, בולגרי, טוסקנה, איטליה
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220 - לוט 4 בקבוקים
Gaja

Pieve Santa restituta
rennina Brunello di Montalcino 2008 - בק׳ אחד, גובה צוואר, תווית עם 

 RP 93, WS 91 .סימנים
rennina Brunello di Montalcino 2007 - בק׳ אחד, גובה צוואר, תווית עם 

RP 94, WS 92  .מעט כתמים
rennina Brunello di Montalcino 2004 - בק׳ אחד, גובה צוואר, קפסולה 

RP 93, WS 92  .חתוכה למעלה
rennina Brunello di Montalcino 2001 - בק׳ אחד, גובה צוואר, תווית 

RP 92, WS 91  .מעט מוכתמת

$ 700 - 1,000

221 - לוט 6 בקבוקים
 Banfi 

Poggio all’oro Brunello di Montalcino reserva 2004
 WS 94 .6 בקבוקים, גובה צוואר, תווית מעט מלוכלכת

$ 450 - 600

222 - לוט 6 בקבוקים
Banfi

Poggio all’oro Brunello di Montalcino reserva 2004
 WS 94 .6 בקבוקים, גובה צוואר, תווית מעט מלוכלכת

$ 500 - 700

223 - לוט 6 בקבוקים
Banfi

Poggio alle Mura Brunello di Montalcino 2004
RP 91, WS 94 .6 בקבוקים, גובה צוואר, תווית מעט מלוכלכת

$ 350 - 500

224 - לוט 6 בקבוקים
Banfi

Poggio alle Mura Brunello di Montalcino 2004
RP 91, WS 94 .6 בקבוקים, גובה צוואר, תווית מעט מלוכלכת

$ 350 - 500

225 - לוט 4 בקבוקים
luce della Vita Brunello di Montalcino 2005

 4 בקבוקים, גובה צוואר, תווית מעט מלוכלכת.
RP 90, WS 93

$ 200 - 300

226 - לוט 8 בקבוקים
cesari, amarone della Valpolicella Bosan 2001

 8 בקבוקים, גובה צוואר, תווית מעט מלוכלכת.
WS 91

$ 350 - 500

227 - לוט 10 בקבוקים
 Bosan

 cesari, amarone della Valpolicella Bosan 2005 - 10 בקבוקים, 
RP 94, WS 89  .גובה טוב, חמש תוויות עם סימנים. מראה מצוין

 $ 350 - 450

לוט מס׳ 220
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228 - בקבוק 1
Penfolds, australia

Grange 1990 - בקבוק אחד, גובה צוואר נמוך, תווית מעט קרועה ומוכתמת.
 RP 94+, WS 98

Magnificent, exotic, a veritable cascade of opulent flavors - earthy 
currant, black cherry and licorice - on a grand frame of incredible 
length, wrapped in finely grained tannins. Feels like it can age through 
2010 or 2020, at least. Wine Spectator, January 1997.

$ 500 - 700

229 - לוט 6 בקבוקים
d’arenberg

Mclaren Vale australia
אחד היינות הגדולים של אוסטרליה בבציר גדול. 

d’arenberg, the dead arm Shiraz 2001 - 6 בקבוקים, גובה טוב, מראה 
RP 98, WS 88  .מצוין, ארגז מקורי

$ 600 - 900

230 - לוט 3 בקבוקים
artadi, rioja, Spain

WS 88 .בקבוק אחד, גובה טוב, מראה מצוין - Pagos Viejos 1997
 RP 94 .בקבוק אחד, גובה טוב, סימנים על התווית - Pagos Viejos 2000

RP 97 .בקבוק אחד, גובה טוב, מעט לכלוך על התווית - Pagos Viejos 2001
$ 300 - 500

231 - לוט 2 בקבוקים
Mas Martinet Viticultors, Priorat, Spain

 RP 96, WS 89 .בקבוק אחד, גובה טוב, סימנים על התווית - clos Martinet 2001
 RP 88, WS 89 .בקבוק אחד, גובה טוב, סימנים על התווית - clos Martinet 2000

$ 220 - 300

232 - לוט 3 בקבוקים
numanthia - thermes, toro, Spain

RP 92, WS 91 .בקבוק אחד, גובה טוב, תווית מעט מלוכלכת - numanthia 2002
RP 95 .בקבוק אחד, גובה טוב, תווית מעט מלוכלכת  - numanthia 2001

RP 93, WS 93 .בקבוק אחד, גובה טוב, סימנים על התווית - numanthia 2000
$ 350 - 500

233 - לוט 2 בקבוקים
clos Mogador, Priorat, Spain

clos Mogador 2007, בקבוק אחד, גובה טוב, סימנים על התווית, מראה מצוין. 
RP 96, WS 88

clos Mogador 2001, בקבוק אחד, גובה טוב, סימנים על התווית, מראה טוב.  
RP 97, WS 95

$ 250 - 350

234 - לוט 6 בקבוקים
Bodegas Faustino rioja Gran reserva i, Spain

ורטיקל יוצא דופן של אחד היינות המפורסמים בריוחה. 
rioja Gran reserva i 1993 - בקבוק אחד, גובה טוב, מראה מצוין. 

rioja Gran reserva i 1992 - בקבוק אחד, גובה טוב, מראה טוב מאוד.
rioja Gran reserva i 1990 - בקבוק אחד, גובה טוב, מראה מצוין.
rioja Gran reserva i 1987 - בקבוק אחד, גובה טוב, מראה מצוין.

rioja Gran reserva i 1986 - בקבוק אחד, גובה טוב, מראה טוב מאוד.
rioja Gran reserva i 1970 - בקבוק אחד, גובה טוב, מראה מצוין.

$ 750 - 1,000

235 - לוט 2 בקבוקים
W & J Graham’s, douro, Portugal

Single harvest tawny Port 1972 - בקבוק אחד, גובה טוב, מראה מצוין, 
 RP 93, WS 94 .ארגז מקורי

 1982 Vintage Port commemorating the Birth of Prince George
of cambridge - בקבוק אחד, גובה טוב, מראה מצוין, ארגז מקורי.

$ 250 - 350

236 - לוט 2 בקבוקים
W & J Graham’s, douro, Portugal

Vintage Port 2003 - בקבוק אחד, גובה טוב, נראות טובה, סימנים על התווית. 
 RP 95, WS 94

Vintage Port 1983 - גובה טוב, נראות טובה, סימנים על התווית.
RP 92, WS 93

$ 200 - 300

237 - בקבוק 1 - 2,100 מ״ל
W & J Graham’s, douro, Portugal

 Vintage Port 1975 - בקבוק 2100 מ"ל, גובה טוב, נראות טובה, 
RP 89, WS 78 .סימנים על התווית

 $ 300 - 400

238 - לוט 2 בקבוקים
dr loosen, Mosel, Germany

Graacher himmelreich riesling Spatlese 1991 -  2 בקבוקים
גובה טוב, מראה טוב, מעט סימנים על התוויות. 

$ 200 - 300

239 - לוט 4 בקבוקים
dr loosen, Mosel Germany

 urziger Wurzgarten riesling auslese 1995 - 4 בקבוקים 
)750 מ"ל(, גובה טוב, סימנים על התוויות.

$ 250 - 350

יינות מרחבי העולם

לוט מס׳ 179
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Bidding Instructions
טופס הצעת מחיר

36 שעות לפני המכירה הנכם מתבקשים לשלוח את הטופס עד 
או למבקשים להשתתף במכירה באמצעות הטלפון. נבצר מהם מלהגיע  הטופס מיועד למבקשים להשתתף במכירה אך 
The written bid is intended for those who cannot attend auction in person and for those who wish to participate by telephone during the sale.

מספר שלטית
Paddie No.

תאריך מכירה
Sale Date

מכירה מס׳
Sale No.

מס׳ פריט
Lot No.

שם ותיאור הפריט
Title and Description

מחיר פטיש מוצע ב-$
)לא כולל עמלה(

Hammer Price In $
(Excluding Premium)

ID / Passport ת.ז. / דרכון   Full Name שם מלא 

Address כתובת 

Mobile נייד   Phone טלפון 

Credit Card כ. אשראי    Fax פקס 

Card No. מס׳ כרטיס     Exp. Date תוקף 

E-mail דוא״ל 

Signature חתימה   Date תאריך 

I request U.T.B to bid on the following lot/s at the lowest 
possible price, up to the price given below.
I understand that a premium of 18% and VAT on the premi-
um is to be added on the “Hammer price”.
I hereby declare having read and accepted the Conditions of 
Business and Guarantee.

אבקשכם לרכוש עבורי את הפריט/ים הבאים וזאת במחיר הנמוך 
ביותר האפשרי ובלבד שלא יעלה על ״מחיר הפטיש״ 
המפורט להלן, בתוספת של 18% ומע״מ על העמלה.

הנני מאשר כי קראתי את תנאי המכירה והאחריות המופיעים בקטלוג 
ואני מסכים להם.

".Buyer's premium: 18% + V.A.Tעמלת הקונה במכירה 18% + מע"מ".

אוראגן תירוש בע"מ )להלן: א.ת.ב.( פועלת כשלוחה מטעם מוכרי הפריטים המוצעים למכירה פומבית.  .1 

א.ת.ב. תפיק קטלוג לכל מכירה )להלן: "הקטלוג"( ובו יפורטו, בין היתר, הפריטים המוצעים למכירה, מספריהם והערכת שוויים.   .2 
למען הסר ספק, נתונים המופיעים בקטלוג לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד א.ת.ב. ו/או על 

 הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג.

א.ת.ב. תמנה אדם לתפקיד מנהל מכירה, שיהיה אחראי מטעמה, בין היתר, לעריכת המכירה הפומבית וניהולה.  .3 

המכירה תתנהל לפי סדר המספרים המופיעים בצמוד לפריטים המצוינים בקטלוג.  .4 

מנהל המכירה יהיה רשאי בכל שלב, עפ"י שיקול דעתו המוחלט, להוסיף או להוציא פריט מהמכירה, להוסיף או להשמיט בע"פ ו/או בכתב נתונים ביחס לפריט המוצע למכירה, עפ"י מידע שנתקבל   .5
 ב- א.ת.ב. לאחר הדפסת הקטלוג.

השתתפות במכירה מותנית בקבלת שלטית ממוספרת. הקונה בכוח יצטייד לפני המכירה, בשלטית ממוספרת כאמור, אשר תשמשו לצורך הצבעה במכירה.  .6 

7.1 "מחיר הפטיש" לעניין המכירה הפומבית משמע הסכום הנקוב כהצעת קונה בכוח שהצעתו נתקבלה עפ"י תנאים אלה.  .7 
מיד לאחר הקשת ה"פטיש" והכרזת מספרו הסידורי של הקונה בכוח ע"י מנהל המכירה, תיחשב הצעת הקונה בכוח כנתקבלה והפריט שהוצג למכירה יהפוך לקניינו של אותו קונה מציע ההצעה 

)להלן: "הקונה הזוכה"(, בכפוף לביצוע מלוא התחייבויותיו לתשלום עפ"י הסכם זה. במקרה של חילוקי דעות ביחס למיהות הקונה הזוכה, נתונה זכות ההכרעה בידי מנהל המכירה לקבוע, עפ"י 
שיקול דעתו המוחלט, מי הזוכה או לחילופין, באם להעמיד את הפריט למכירה חוזרת.

7.2 הקונה בכוח, שהצעתו נתקבלה ישלם ל- א.ת.ב., בתוספת למחיר הפטיש, עמלה בשיעור 18% בתוספת מע"מ )על העמלה(. התשלום המלא יעשה מיד בסיום המכירה ולא יאוחר מתום 4 ימי 
 עסקים ממועד קבלת הצעת הקונה.

 7.3 תשלומים ל-א.ת.ב. יבוצעו במזומן או בהמחאות אישיות, או בכרטיסי אשראי.

7.4 תשלום בשקלים עבור פריט שמחירו נקוב בדולרים ארה"ב, יחושב לפי שער החליפין )שער מזומנים גבוה( של דולר ארה"ב המפורסם ע"י בנק לאומי לישראל בע"מ במועד התשלום, אולם לא 
 יפחת משערו ביום המכירה.

 7.5 כל פיגור בתשלום, יגרור חיוב בריבית פיגורים על הסכום החייב בשיעור של 2% לחודש בתוספת הפרשי הצמדה לשער הדולר ארה"ב מהמועד בו אמור להשתלם ועד למועד התשלום בפועל.

אי תשלום מחיר הפטיש ו/או עמלת א.ת.ב. תקנה ל- א.ת.ב. זכות לנקוט בכל דרך שתמצא לנכון  .8 
 להגנת זכויות המוכר, לרבות עיכוב הפריט הנרכש, חילוטו וקיזוז סכומים.

מובהר, כי חלק מן הפריטים המוצעים למכירה כפופים למחיר מינימום שנקבע בין המוכר ל- א.ת.ב. בדרך כלל, יהיה מחיר המינימום נמוך מהערכת השווי הנמוכה ולעולם לא יעלה על הערכת   .9
 השווי הגבוהה ביחס לפריט. ידוע לקונה כי א.ת.ב. מחויבת כלפי המוכר לפעול למכירת  הפריט במחיר העולה על מחיר המינימום.

א.ת.ב. אחראית כלפי הקונה בכוח ליתן מידע באשר ליוצר הפריט ו/או אשר בהשראתו יוצר ו/או עוצב הפריט.  .10 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי מידע הנמסר ע"י א.ת.ב. ניתן במעמדה כשלוחה מטעם המוכר ומבוסס על מידע מצטבר וניסיון מומחים מטעמה. על כל קונה בכוח לבדוק במהלך הצגת 

 הפריטים לקהל במועדים שלפני המכירה, את מצבו, גודלו, מקורו, טיבו וערכו של הפריט.
 מבלי לגרוע מהאמור, לקונה הזוכה נתונה הזכות להשיג בכתב בפני א.ת.ב. בכל הנוגע למקור הפריט ו/או זהות יוצרו וזאת לא יאוחר מ- 21 יום ממועד המכירה.

 היה ויוכח ל- א.ת.ב. שאכן נפלה טעות במידע שנמסר לגבי הפריט, תשיב א.ת.ב. לקונה הזוכה את הסכום ששולם כנגד החזרת הפריט לחזקתה.
 ביצעה א.ת.ב. הלכה כאמור, לא יהיו לקונה כל תביעות ו/או דרישות נוספות כלפיה.

הקונה מתחייב לקבל לחזקתו את הפריט שרכש ולהשלים את התחייבויותיו לתשלום לא יאוחר מ- 4 ימים ממועד המכירה. פיגור בקבלת הפריט יגרור אחריו חיוב בדמי אחסנה וביטוח בשעור   .11
 שיקבע ע"י א.ת.ב..

 למען הסר ספק, מסירת החזקה בפריט תעשה רק לאחר שהשלים הקונה את מלוא התחייבויותיו לתשלום.

במידה והקונה הזוכה הינו תושב חוץ הוא יהיה רשאי לבצע את התשלומים במטבע זר ובתנאי שיוצא הפריט אל מחוץ לגבולות המדינה, הכל בכפוף להוראת הדין.  .12 

א.ת.ב. תייצג ללא תשלום לקוחות אשר נבצר מהם או אינם מעוניינים להשתתף במכירה. לקוחות אלו יתבקשו למלא עד יום המכירה את "טופס הצעת מחיר" בכתב המופיע בנספח לקטלוג זה.  .13 
 למען הסר ספק, כל מעשה ו/או מחדל בקשר לייצוג כאמור, אין בהם כדי להטיל על א.ת.ב. ו/או על הפועלים מכוחה חבות מכל סוג.

לקוחות המעוניינים להשתתף במהלך המכירה באמצעות טלפון, מתבקשים לפנות מראש ובהקדם לצורך תיאום.  .14 

כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד ואף הרבים במשמע, לכן להיפך, וכל האמור באדם אף בתאגיד במשמע, וכן להיפך.  .15 

לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו, מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל סכסוך הנוגע לעניינים הנובעים ו/או הקשורים לרכישת ו/או למסירת הפריט בין א.ת.ב. לבין הקונה.  .16 

התנאים שפורטו במסמך זה כוללים את המוסכם בין הצדדים במלואו, על כל ההבנות, ההסכמות החיובים וההתניות שבין הצדדים.  .17 

כל שינוי תיקון או תוספת לחוזה זה יערכו בכתב, שאם לא כן לא יהיה להם תוקף.  .18
בכל מקרה של חילוקי דעות, הנוסח העברי הוא הקובע.   

כל ההסכמות הקודמות שבין הצדדים - מבוטלות בזה.    .19

 תירוש חברה ל'דרך היין' על-מנת לספק תיאורים מדוייקים ומפורטים ככל הניתן בנוגע ליינות ומצבם. תירוש ודרך היין וידאו כי כל היינות העומדים למכירה
נשמרו בתנאים אופטימליים, למרות זאת, לא ניתן לדעת בוודאות את מצב היין וטיב השעם. בדומה למכירות יין בכל העולם, הרכישה במכירה היא על 

אחריות הקונה בלבד ולא יינתנו הנחות או זיכויים. אין המוכר, דרך היין או תירוש אחראיים בשום אופן למצב היין. 

תנאי מכירה ואחריות



יינות מובחרים
בורדו ובורגון

יינות איטלקיים וישראלים
יום רביעי, 21.3.2018, בשעה 19:30

Fine Wines
Bordeaux & Burgundy

Selected Italian & Israeli Wines
Wednesday, 21.3.2018 at 19:30
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