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לקוחות יקרים,

אביב, העונה בה הטבע מתעורר משנת החורף ומתהדר בשלל צבעים 

 ולב האדם מתרגש ופועם בשמחה, זה הזמן בשנה בו אנו חוגגים 

את חירותנו.

חג הפסח מזמן לנו התכנסות חגיגית עם כל יקירנו: משפחה, חברים וקרובים;

פתיחת הבית לאהובינו היא ביטוי לפתיחת הלב, עם צחוק, חיוך, חיבוק חם 

ושמחה אמיתית על החירות הנצחית לאהוב. 

אנו גאים להציג בפניכם אוסף מארזי שי ייחודי לפסח תשע"ח

 הכולל את מיטב היינות של יקב רמת הגולן, יקב רקנאטי, 

יקב הרי גליל, יקב טריו ודרך ארץ.

מגוון מארזי החג יאפשר לכם להעניק לאנשים היקרים לכם 

 מתנת חג מושלמת לאירוח, להעשרת חוויית הבישול ולשולחן חג 

מרשים במיוחד.

אנו מאחלים לכם חג חירות שמח

בברכת פסח כשר,

אבישי אלרד

מנהל תחום ועדים ואירוח 

היכל היין שקד גולן בע"מ 

אביב 
 העונה בה הטבע 

 מתעורר משנת החורף 

 ומתהדר בשלל צבעים 

 ולב האדם מתרגש 

ופועם בשמחה



כמה 
 בקבוקי יין 
 צריך לקנות 
לארוחה?

 נהוג למזוג כ- 150 מ"ל יין בכוס, 

 כך שעל פי חישוב זה, 

 בקבוק מכיל 5 כוסות יין. 

זהו כלל של זהב שעוזר לתכנן את האירוח כמו שצריך.
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רקנאטי יונתן אדום 2016
 שוקולדים "נפוליטנים"  

 ובוטנים מצופים שוקולד 
)70 גרם כל אחד( "מיי גודיס"*

"Aunt Berta�s" )וחרוסת )250 גרם
במארז קרטון לשני בקבוקים ״רקנאטי״

54 ₪ לפני מע"מ
מק"ט 190122

2

3

הרי גליל קברנה סוביניון 2016/17
 אגוזי קשיו מצופים שוקולד מריר 

 )70 גרם( "מיי גודיס"*
 וקונפיטורת פירות יער 

"Aunt Berta�s" )350 גרם( 
במארז קרטון לשני בקבוקים ״הרי גליל״

52 ₪ לפני מע"מ
מק"ט 190121

גמלא השמורה סירה 2013
זוג גביעי יין "רמת הגולן"

וטבלת שוקולד מריר )100 גרם( 
"מיי גודיס"* ועמותת "ילדים בסיכון"* 

במארז מגירה מעוצב 
לשלושה בקבוקים ״רמת הגולן״

58 ₪ לפני מע"מ
מק"ט 190123



אלו 
 יינות 
 יתאימו 
לשולחן 
החג?

בערב פסח כהלכתו )ולשמחתנו( נהוג לשתות 4 כוסות יין.

 בהתחשב בכך, כמו גם בתפריט המגוון של הארוחה, 

 אנחנו ממליצים לבחור 2 סוגים של יין לבן – חצי יבש ויבש, 

 ו-2 סגנונות של יין אדום – אחד על הצד הקליל יותר 

והשני מלא ועוצמתי יותר.

 כך תוכלו להתאים את היינות לארוחה וגם לענות 

על ההעדפות השונות של כל המסובין.



5

טריו רמים אדום 2016
 ושמן זית "קורנייקי" כתית מעולה 500 מ"ל 

"ארץ גשור"
במארז קרטון כסוף לשני בקבוקים "שקד"

88 ₪ לפני מע"מ
מק"ט 190125

דרך ארץ קברנה סוביניון 2016
דרך ארץ שרדונה 2016

 "Aunt Berta�s" )חרוסת )250 גרם 
 וצימוקים מצופים בשוקולד חלב 

 )70 גרם( "מיי גודיס"*
במארז קרטון לשני בקבוקים ״דרך ארץ״

66 ₪ לפני מע"מ
מק"ט 190124

גליל אלון 2014
גליל ויונייה 2016

זוג גביעי יין "הרי גליל"
 ובוטנים מצופים שוקולד חלב )40 גרם( 

באריזת פח מעוצבת "מיי גודיס"*
במארז קרטון לשלושה בקבוקים "הרי גליל"

94 ₪ לפני מע"מ
מק"ט 190126

4

5
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איך 
 לקרר יין 
ב-10 דקות?

 חשוב לאחסן יין לבן במקרר עד למועד פתיחתו. 

 לפני שמוציאים אותו, ממלאים שמפניירה )מיכל לקרח( 

 בקרח וקצת מים - עד כדי כיסוי הבקבוק, 

 מוסיפים 3 כפות גדושות של מלח גס, מערבבים, 

מכניסים את הבקבוק, ותוך 10 דקות יהיה לכם יין סופר-קר.
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ירדן גוורצטרמינר 2016/17
 שמן זית "קורנייקי" כתית מעולה 

500 מ"ל "ארץ גשור"
פרליטס שקדים ושוקולד מריר בעבודת יד

 ופרליטס שוקולד חלב עם אגוזי לוז 
בעבודת יד )50 גרם כל אחד( "דה קרינה"* 

צימוקים מצופים שוקולד חלב
 ובוטנים מצופים שוקולד חלב 

  )40 גרם כל אחד( באריזות פח מעוצבות
"מיי גודיס"*

וסילאן )350 גרם( מבית "חצר כנרת"
במארז מתנה מעוצב "רמת הגולן"

  

98 ₪ לפני מע"מ
מק"ט 190127

רקנאטי גליל עליון קברנה סוביניון 2016
רקנאטי גליל עליון מרלו 2016

 וקשיו קפוצ'ינו מצופה בשוקולד לבן )100 גרם( 
באריזת פח מעוצבת "מיי גודיס"*

במארז קרטון לשלושה בקבוקים ״רקנאטי״

102 ₪ לפני מע"מ
מק"ט 190128

גמלא השמורה קברנה סוביניון 2013
גמלא השמורה סוביניון בלאן 2016

מטחנת תבלינים צבעונית מבית "פוקס הום"
ופותחן יין מקצועי

במארז מגירה מעוצב 
לשלושה בקבוקים ״רמת הגולן״

104 ₪ לפני מע"מ
מק"ט 190129
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מה 
 עושים 
 עם יין 
 סוגרים את הבקבוק עם פקק שעם שנשאר?

ושומרים במקרר עד 3 ימים. לא יותר.
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ירדן בלאן דה בלאן 2009
זוג גביעי פלוט "רמת הגולן"

ושמפניירה מעוצבת וממותגת
במארז מזוודה "רמת הגולן" 

125 ₪ לפני מע"מ
מק"ט 190131

בלו נאן גוורצטרמינר ריזלינג 2017
 ומיקרופון קריוקי bluetooth עם רמקול מובנה

במארז קרטון מוזהב לשני בקבוקים "שקד"

106 ₪ לפני מע"מ
מק"ט 190130

10

ירדן מלבק 2014
שמן זית "קורנייקי" כתית מעולה

500 מ"ל "ארץ גשור"
תבנית לאפיית פאי מבית "פוקס הום"

וסילאן )350 גרם( "חצר כנרת"
במארז מתנה מעוצב "רמת הגולן"

136 ₪ לפני מע"מ
מק"ט 190132
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* התמונות להמחשה בלבד

שיאון גולן מרלו  גולן
קברנה סוביניון

 הר חרמון 
לבן

 הר חרמון 
אינדיגו

 הר חרמון 
אדום

 גמלא השמורה 
קברנה סוביניון - מרלו

גמלא השמורה 
סירה

גמלא השמורה 
ויונייה - שרדונה

 גמלא השמורה
סוביניון בלאן

ירדן סירה ירדן מלבק

T2 ירדן מוסקטירדן

 ירדן
סוביניון בלאן

 ירדן
בלאן דה בלאן

 גמלא 
קברנה סוביניון 

מגנום )1.5 ל'(

 גמלא 
קברנה סוביניון

גמלא ריזלינגגמלא שרדונהגמלא סנג'ובזהגמלא מרלו

ירדן 
גוורצטרמינר

ירדן ויונייה ירדן פטי ורדו

 הר חרמון 
מוסקטו
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מארז קרטון רמת הגולן
לבקבוק אחד

מק"ט 706841

מארז קרטון רמת הגולן
לשלושה בקבוקים

מק"ט 707443

מארז קרטון רמת הגולן
לשני בקבוקים
מק"ט 707242

מארז קרטון רמת הגולן
לארבעה בקבוקים

מק"ט 707844

מארז מתנה בינוני
רמת הגולן

מק"ט 735615

מארז קרטון רמת הגולן
לשישה בקבוקים
מק"ט 746300

פותחן יין מקצועי
רמת הגולן

מק"ט 905075

מארז מתנה
מק"ט 735610/1

זוג גביעי יין רמת הגולן
מק"ט 900049

 מארז מתנה קטן
רמת הגולן

מק"ט 735610

 מארז מגירה מעוצב 
 רמת הגולן 

לשני בקבוקים
מק"ט 700008

 מארז מגירה מעוצב
 רמת הגולן 

לשלושה בקבוקים
מק"ט 746250

מארז עץ רמת הגולן 
לשלושה בקבוקים
מק"ט 715043/1

מארז עץ רמת הגולן 
לבקבוק אחד

מק"ט 713040/1

מארז עץ רמת הגולן 
לשני בקבוקים

מק"ט 714042/1

מארז עץ רמת הגולן
לשישה בקבוקים
מק"ט 715605/1



 זוג גביעי יין 
הרי גליל

מק"ט 5901203

פותחן יין מקצועי
הרי גליל

מק"ט 5905015

מארז עץ הרי גליל 
לשלושה בקבוקים
מק"ט 5715043

מארז עץ הרי גליל 
לבקבוק אחד

מק"ט 5713040

מארז עץ הרי גליל 
לשני בקבוקים

מק"ט 5714042

מארז קרטון 
הרי גליל 

לשלושה בקבוקים
מק”ט 5750003

תיק יוטה 
הרי גליל 

מק”ט 5290025

מארז קרטון 
הרי גליל 

לשני בקבוקים
מק"ט 5750002

מארז קרטון 
הרי גליל

לבקבוק אחד
מק"ט 5750001

* התמונות להמחשה בלבד

גליל ויונייה גליל אלה גליל אלון אביבים מירון  גליליראון
סוביניון בלאן

הרי גליל לבן הרי גליל רוזה הרי גליל אדום הרי גליל סירה  הרי גליל 
קברנה סוביניון

הרי גליל מרלו
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רקנאטי רזרב 
קריניאן

רקנאטי 
ספיישל רזרב 

לבן

רקנאטי 
גרי דה מרסלאן

 רקנאטי רזרב 
שרדונה

 רקנאטי רזרב 
פטיט סירה

רקנאטי 
 גליל עליון 

קברנה סוביניון

רקנאטי 
גליל עליון 

מרלו

רקנאטי 
גליל עליון 

שיראז

רקנאטי 
גליל עליון 

שרדונה

 רקנאטי 
 גליל עליון

סוביניון בלאן 

יונתן אדום

מארז קרטון רקנאטי 
לבקבוק אחד

מק"ט 1-201106

מארז קרטון רקנאטי 
לשני בקבוקים

מק"ט 1-202206

מארז קרטון רקנאטי 
לשלושה בקבוקים
מק"ט 1-203206

רקנאטי רזרב 
מרסלאן

רקנאטי 
פרנץ' בלנד



טריו רמים לבןטריו רמים רוזהטריו רמים אדוםטריו סיקרט טריו ספיישל קווה

 דרך ארץ 
קברנה סוביניון

 דרך ארץ דרך ארץ מרלו
אמרלד ריזלינג

דרך ארץ שרדונהדרך ארץ שירז

* התמונות להמחשה בלבד

אבידן תג לבן  בלו נאןאבידן תג אדום
גוורצטרמינר - 

ריזלינג

 מארז קרטון כסוף 
לשני בקבוקים "שקד"

מארז קרטון מוזהב 
לשני בקבוקים "שקד"

מארז קרטון דרך ארץ 
לבקבוק אחד

מק"ט 1-5090001001

מארז קרטון דרך ארץ
לשני בקבוקים

מק"ט 1-5090001002
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ן ל ו ג ה ת  מ ר ב  ק י
לטוב  הנחשב  היין  גידול  אזור  הגולן,  ברמת  ויוצר  פועל  הגולן  רמת  יקב 
מיום  ומושבים.  קיבוצים   8 ידי  על   1983 בשנת  נוסד  היקב  בישראל. 
הישראלי;  היין  עולם  על  חותמו  את  היקב  הטביע  היום,  ועד  היווסדו 
הקמתו שינתה לחלוטין את מפת היין המקומי ותפיסת האיכות בתודעת 

הצרכן הישראלי.
בהיותו פורץ דרך ובזכות המוניטין האדיר שצבר ברחבי העולם בתחרויות 
החשובות והנחשבות ביותר, עשייתו וממדי הצלחתו זיכו את היקב בפרט 

ואת תעשיית היין הישראלית בכלל בהכרה והערכה בינלאומיות.
השנה מציין היקב 35 שנים להקמתו.

י ט א נ ק ר ב  ק י
יקב רקנאטי נולד מצירופם של קשר חזק לארץ ישראל ותשוקה עזה לכרמים, 
ללא  ובאיכות  באהבה  יין  ייצור  דגלו  על  חרט  היקב  ולטעמים.  לניחוחות 
בארץ,  ביותר  האיכותיים  הגידול  באזורי  הגפן  גידול  משלב  החל  פשרות, 
וכלה בשיווק היין במחירים  ובידע מתקדמים ביותר  המשך בשימוש בציוד 

הוגנים לצרכן.

ל י ל ג י  ר ה ב  ק י
משוחרר  מפגש  של  יופיו  את  גילינו  יראון  לקיבוץ  סמוך  העליון,   בגליל 
בגישה  ויצירתי  חופשי  יקב  הולידה  הזו  המפגש  חוויית  הטבע.  עם 
האדמה  עם  קיימא  בני  יחסים  ויוצרים  הטבע  עם  פועלים  אנו  ובעשייה. 
לחיים  לתת  הקיים.  על  לשמור  לנו  חשוב  מתוכה.  הצומחים  והכרמים 
למקום,  מחובר  יין.  עושים  פשוט  אנחנו  חזרה.  לתת  לשרות,  בסביבה 

יצירתי ומפתיע.

ו י ר ט ב  ק י
יקב טריו הוקם בשנת 2006 מתוך השאיפה לייצר יין ישראלי איכותי מכרמים 
מתקדמות  ייצור  ושיטות  מודרני  בציוד  שימוש  ביקב  בישראל.  הטובים 
מיוצרים  היקב  יינות  ומאוזנים.  פירותיים  הרמוניים,  יינות  לייצר  במטרה 

מענבים המגיעים מכרמים איכותיים בהרי ירושלים. 

ן ד י ב א ב  ק י
יקב אבידן הינו יקב בוטיק משפחתי שנוסד בשנת 2004. בשנת 2012 ספג 
היקב אבדה קשה עם מותה בטרם עת של הייננית והמייסדת צינה אבידן ז"ל. 
את מלאכת ייצור היין קיבל לידיו יינן יקב טריו והיקב שב לפעול במעורבות 
של משפחת אבידן לגבי אופי היינות ובחירת זני הענבים. כל זאת כדי לשמר 

את חזונה של צינה אבידן ז"ל.

ץ ר א ך  ר ד
בסדרה  היינות  העתיקה.  מהעת  כבר  באיכותם  נודעים  ישראל  ארץ  יינות 
ממגוון  ענבים  על  ומבוססים  מתקדמות  בטכנולוגיות  שימוש  תוך  מיוצרים 
ארץ"  "דרך  יינות  לו.  האידיאלי  הגידול  מאזור  זן  כל  בישראל,  הגידול  אזורי 

מאופיינים בטעמי פרי רענן. היינות מאוזנים ומוכנים לשתייה.

recanati-winery.com

golanwines.co.il

galilmountain.co.il



 . ה ל ו ד ג ת  ו כ ז

בחלק מהמארזים המובאים לפניכם תמצאו מוצרים מבית חברות ועמותות אשר שמו 

להן כמטרה לתרום לקהילה בתוכה הם יושבים בדרכים שונות ומרגשות.

M Y G O O D I E S

ד י ת  ד ו ב ע ב י  ר ר ה ד  ל ו ק ו ש ״  ה נ י ר ק ה  ד ״

זיוון אשר בצפון רמת הגולן, מהווה  עין  “דה קרינה“, הממוקם בקיבוץ  מפעל השוקולד 

חלק מקהילה מגוונת. ב“דה קרינה“ מאמינים כי לכל אדם יש זכות ואפשרות להיות חלק 

“בית  עמותת  עם  פעולה  משתף  המפעל  זו  עולם  תפיסת  מתוך  בקהילה.  ומהותי  פעיל 

יחד“ בשילוב חבריה בפעילות השוטפת, כחלק ממערך היצור.

״ ס י ד ו ג י  י מ ״

חברת "מיי גודיס" חרטה על דגלה את המחויבות להשפיע ולתרום לקהילה למען אוכלוסיות 

חלשות ובכדי לקדם הזדמנות שווה לכולם. "מיי גודיס" משתפת פעולה בפרויקט מיוחד עם 

עמותת "ילדים בסיכון" ישראל - הנותנת מענה לילדים ופעוטות על הספקטרום האוטיסטי.

להם  ולהעניק  אוטיזם  עם  בילדים  ובטיפול  מוקדם  באבחון  צורך  מתוך  הוקמה  העמותה 

ולמשפחותיהם את הטיפול המקצועי ואת התמיכה הרגשית להם.

במסגרת הפרויקט הופקו מארזים משותפים עם גרפיקות המשלבות ציורים של ילדי העמותה 

וברכות ברוח החג.

רכישתכם תוסיף ערך חברתי אנושי מהדרגה הראשונה ותמשיך לתמוך בעמותה בכדי לקדם 

את היצירה החשובה עבור הילדים. חלק מהכנסות המארזים יועברו כתרומה לעמותה.

״ ן ו כ י ס ב ם  י ד ל י ל ה  ת ו מ ע ה ״

לפעוטות  רפואי  טיפולי  פיתרון  לתת  כדי   1990 בשנת  הוקמה  בסיכון  לילדים  העמותה 

אוטיסטים בגיל הרך.

מאז ועד היום הוקמו 250 גנים במסגרת העמותה, בהם מטופלים 2,500 ילדים.

הגנים הינם הסיכוי היחיד לחיים עבור הילדים, עזרה לנו היא עזרה ישירה להם!
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 פתיחת הבית לאהובינו 
 היא ביטוי לפתיחת הלב 

 עם צחוק, חיוך, חיבוק חם 

 ושמחה אמיתית 

 על החירות הנצחית 

לאהוב



adva.b@hwine.co.il  054.6700918 04.6968474 אדווה ברקוביץ' מנהלת לקוחות חברות ארגונים וחבילות שי

yoav.s@hwine.co.il  050.5244377 יואב שקד מנהל לקוחות

ayelet.m@hwine.co.il  054.6700817  איילת מטלון מנהלת לקוחות חברות וארגונים

avishai@hwine.co.il  אבישי אלרד מנהל תחום אירוח וועדים

להשיג גם בחנויות היין המובחרות ברחבי הארץ

אזהרה: מכיל אלכוהול - מומלץ להימנע משתייה מופרזת




